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ABSTRAK 

Pengembangan LKPD Berpikir Kritis Terhadap Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematika pada Siswa Sekolah Menengah Pertama 

Ihsan Haryadi 
(]hsanharradil 7(iigmai/.com) 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan lembar kegiatan peserta 
didik (LKPD) yang valid, praktis, dan efektif dalam pemecahan masalah matematika 
pada materi pokok himpunan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan 
(Development research). Penelitian ini mengembangkan perangkat pembelajaran 
dengan menggunakan model pengembangan 4-D yang mengacu pada model 
Thiangarajan, Semmel dan Semmel yang telah dimodifikasi sehingga hanya memuat 
tahap Define, Design dan Develop. Pengembangan perangkat dimulai dari tahap 
analisis awal-akhir, analisis siswa, analisis materi, analisis tugas, spesifikasi tujuan 
pembelajaran, pemilihan media, pemilihan format, desain produk, uji ahli dan 
praktisi, uji coba terbatas dan uji coba lapangan. Instrumen penelitian yang digunakan 
terdiri lembar validasi, lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran menggunakan 
LKPD, angket respons siswa terhadap, angket penilaian guru terhadap, dan tes hasil 
belajar. Penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran berupa lembar kegiatan 
peserta didik (LKPD) berpikir kritis pada materi pokok himpunan. Hasil validasi ahli 
menunjukkan bahwa penilaian ketiga validator terhadap RPP, LKPD, dan instrumen 

berdasarkan kriteria validitas berada pada rentang X > X, + l,8Sbi dengan kriteria 

kualitas sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa RPP, LKPD, dan instrumen 
dinyatakan valid atau layak untuk digunakan. Kepraktisan pada uji coba terbatas 
mencapai kategori baik dengan rata-rata keterlaksanaan pembelajaran 77 % dan pada 
uji coba lapangan mencapai kategori sangat baik dengan rata-rata keterlaksanaan 92 
%. Keefektifan ditinjau dari hasil pretest dan postest pada uji coba yang dilakukan 
menunjukkan ada peningkatan rata-rata 60,5 poin dengan ketuntasan belajar 75 % 
pada uji coba terbatas dan peningkatan rata-rata 53, 57 poin dengan ketuntasan 
belajar 77, 42 % pada uji coba lapangan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan 
bahwa LKPD telah memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan 
sehingga LKPD dapat dinyatakan layak untuk digunakan. 

Kata kunci: LKPD, Berpikir Kritis, Pemecahan Masalah 
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ABSTRACT 

Development of Student Worksheets Critical Thinking on the Ability of Problem 
Solving Mathematics in Junior High School Students 

Ihsan Haryadi 
{jhsanharvadil 7@gmail.com) 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

The purpose of this study was to develop a valid, practical, and effective 
letters of learners activities (LKPD) in solving mathematical problems in the subject 
matter of the set. This research type is research development. This study developed 
learning tools using a 4-D development model that refers to the modified 
Thiangarajan, Semmel and Semmel models that only contain the Define, Design and 
Develop phases. Device development started from the beginning-end analysis stage, 
student analysis, material analysis, task analysis, learning objectives specification, 
media selection, format selection, product design, expert and practitioner test, limited 
trials and field trials. The research instrument used consisted of validation sheet, 
observation sheet of learning implementation using LKPD, questionnaire of student 
response to, teacher's assessment questionnaire, and test of learning result. This study 
produces learning tools in the form of activity sheet of learners (LKPD) critical 
thinking on the subject matter of the set. Expert validation results indicate that the 
validator's three validation of RPP, LKPD, and instrument based on validity criteria 
were in range with very good quality criteria, so it can be concluded that RPP, LKPD 
and instrument are declared valid or feasible to be used. Practicality on the limited 
trial reached the good category with the average of 77% learning activity and on field 
trials achieved very good category with the average of 92% implementation. 
Effectiveness in terms of pretest and posttest results in the experiments performed 
showed an average increase of 60.5 points with 75% complete learning on a limited 
trial and an average increase of 53, 57 points with learning completeness 77, 42% on 
trial field. Thus, it can be concluded that LKPD has met the criteria of validity. 
practicality, and effectiveness so that LKPD can be declared eligible for use. 

Keywords: Student Worksheets, Critical Thinking, Problem Solving 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Awai 

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 

1 Lape yang beralamatkan di Jalan lintas Sumbawa - Lape Desa Bukit Tinggi 

Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu Lembar Kegiatan Peserta 

Didik yang Valid, Praktis, dan Efektif. Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini dilakukan dengan teknik cluster random sampling, yaitu mengambil secara 

acak satu kelas dari empat kelas yang di asumsikan berdistribusi normal. Dari 

hasil random peneliti menentukan kelas VI-A dengan jumlah siswa sebanyak 

30 siswa sebagai subjek penelitian. Waktu penelitian yaitu pada bulan April 

sampai dengan bulan Mei Tahun 2016 yang dilaksanakan selama 7 kali 

pertemuan. 

Dalam penelitian ini perangkat pembelajaran yang dikembangkan 

meliputi: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan 

Peserta Didik (LKPD) dan Tes Hasil Belajar (THB). Model pengembangan 

tersebut mengacu pada model pengembangan Thiagarajan 4-D yang telah 

dimodifikasi menajdi 3 tahap, yaitu tahap pendefinisian (define), tahap 

perancangan (design). dan tahap pengembangan (development). Dalam tiap 

tahapan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan, sesuai 

bagan 2 modifikasi pengembangan perangkat pembelajaran pada bab III. 
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5. 
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Rincian waktu dan kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan 

perangkat pembelajaran ini dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut: 

Tanggal 

04/04/2016 

05/04/2016 

08/04/2016 

11104/2016 

12/04/2016 

13/04/2016 

14/04/2016 

15/04/2016 

18/04/2016 

25/04/2016 

29/04/2016 

10/05/2016 

Tabel 4.1 
Rincian Waktu dan Kegiatan Pengembangan 

Perangkat Pembelajaran 

-
Nama Kegiatan Hasil yang Diperoleh 

Analisis Awa! - Mengetahui problematika dalam 
Akhir pembelajaran matematika yang selama ini 

ada di SMPN 1 Lape 
melalui diskusi dengan guru mata 
pelajaran, melakukan kajian terhadap 
kurikulum KTSP dan pembelajaran barbasis 
masalah. 

Analisis Siswa Mengobservasi aktivitas siswa dan 
mengetahui kemampuan pemecahan masalahistik 
siswa kelas 
VII A SMPN 1 Lape 
melalui diskusi dengan guru mata 
pelajaran 

Analisis Materi Mengidentifikasi konsep-konsep tentang 
Materi Himpunan 

Analisis Tugas Merumuskan tugas-tugas yang akan 
dilakukan siswa selama kegiatan 
pembelajaran pada Materi Himpunan. 

Spesifikasi Tujuan Merumuskan indikator pencapaian hasil 
Pembelajaran belajar siswa pada Materi Himpunan. 
Pemilihan Media Menemukan media yang tepat dan sesuai 

dengan pendekatan Pembelajaran berbasis masalah 
pada materi 
Himpunan 

Pemilihan Format Menentukan bagaimana bentuk perangkat 
pembelajaran yang meliputi RPP 
dan LKPD 

Desain Awai Menghasilkan perangkat pembelajaran 
berupa RPP dan LKPD (Draft 
I) 

Validasi Perangkat Mengetahui penilaian dosen pembimbing 
Pembelajaran dan validator terhadap perangkat yang 

dikembangkan peneliti 
Revisi I Melakukan perbaikan (revisi) berdasarkan 

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

Uji Coba Terbatas - Menguji cobakan perangkat 
pembelajaran dengan obyek penelitian 
siswa kelas VII A SMPN 1 Lape 
- Memperoleh data mengenai aktivitas 
siswa, aktivitas guru, keterlaksanaan 
RPP, respon siswa, hasil belajar siswa 

Revisi II Melakukan revisi terhadap perangkat 
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pembelajaran berdasarkan hasil uji coba 
men,ghasilkan draft III 

13. 23/05/2016 Penulisan Laporan Menghasilkan Tesis denganjudul 
Penelitian "Pengembangan LKPD Berpikir Kritis Terhadap 
Pengembangan Kemampuan Pemecahan Masalah Materi 
Perangkat Himpunan Pada Siswa SMPN 1 Lape" 
Pembelajaran 

Pada bab ini akan dibahas hasil pengembangan bahan aJar cetak 

berupa RPP, LKPD dan THB dalam pembelajaran pada kompetensi dasar 

menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah. 

Model pengembangan LKPD pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian ini mengacu pada pada model Thiagarajan, Semmel & Semmel ( 4-

D) yaitu Define, Design, Develop, dan Disseminate. Dalam pengembangan 

LKPD ini hanya dilakukan sampai pada tahap Develop (pengembangan). 

Berdasarkan model pengembangan yang telah dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Deskripsi Tahap Pendefinisian (Define) 

Dalam penelitian ini tahap pendefinisian berfungsi untuk menetapkan 

dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan pembelajaran dengan menganalisis 

tujuandan batasan materi. Tahap pendefinisian terdiri dari lima langkah yaitu 

analisis Awai - Akhir, analisis siswa, analisis konsep, analisis tugas dan 

spesifikasi tujuan pembelajaran. 

a. Analisis Awai - Akhir 

Analisis Awal - Akhir dilakukan untuk menetapkan masalah dasar 

yang menjadi latar belakang perlu tidaknya dikembangkan LKPD berpikir 

Kritis. 
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Setelah melakukan observasi langsung di SMPN 1 Lape dan 

melakukan diskusi dengan guru mata pelajaran, peneliti memperoleh 

beberapa informasi, diantaranya siswa kelas VII - A siswa masih mengalami 

kesulitan dalam pemecahan masalah matematika dan minat belajar siswa 

masih rendah dalam proses pembelajaran matematika selama ini jarang 

menggunakan LKPD yang butuh kerjasama tim atau kelompok serta 

interaksi social dalam kelas. Hal ini terjadi karena selama ini proses 

pembelajaran berlangsung dengan menerapkan proses pembelajaran 

konvensional dan jarang sekali mencoba membuat kelompok-kelompok 

kecil dalam proses interaksi kelas untuk mengkonstruk pemikiran mereka. 

Hal ini menyebabkan siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran, 

karena kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan 

berpikimya dan menemukan berbagai altematif pemecahan masalah, serta 

sangat tergantung pada guru. 

Berdasakan kajian terhadap kurikulum KTSP dan telaah terhadap 

teori-teori belajar, maka peneliti memilih Pendekatan Berbasis Masalah 

dengan penggunaan media LKPD sebagai cara untuk membuat siswa 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran matematika. 

Demikian juga interaksi antar siswa dalam kelas pada fase diskusi 

dan negosiasi, mendapat penekanan penting. Guru berfungsi menfasilitasi 

agar interaksi antar siswa dalam semua aktivitas PBM ini dapat berlangsung 

baik. Guru perlu pula mengorganisasi PBM sebaik mungkin agar siswa tetap 

di dalam aktivitas atau tugas belajar dan menfasilitasi dan memotivasi siswa 
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agar terjadi kerjasama secara baik dan memungkinkan terjadinya konstruksi 

pengetahuan. Oleh karena itu, peneliti memilih pembelajaran dengan 

Pendekatan Berbasis Masalah untuk diterapkan dalam pembelajaran Materi 

Himpunan sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa. 

Untuk menerapkan pembelajaran dengan Pendekatan Berbasis 

Masalah, maka diperlukan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan 

kemampuan pemecahan masalahistik dan prinsip Pendekatan Berbasis 

Masalah. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk mengembangkan 

perangkat pembelajaran berupa LKPD berpikir dengan Pendekatan Berbasis 

Masalah pada materi pokok Himpunan untuk kelas VII A SMPN 1 Lape. 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan meliputi Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Tes Hasil Belajar (THB), dan Lembar Kegiatan 

Peserta Didik (LKPD). 

b. Analisis Siswa 

Analisis s1swa merupakan telaah tentang kemampuan pemecahan 

masalahistik siswa yang sesuai dengan rancangan dan pengembangan bahan 

pembelajaran serta sesuai dengan subyek penelitian. Analisis siswa dalam 

penelitian ini dilakukan melalui pengamatan keseharian siswa dalam 

pembelajaran matematika, dalam hal ini yaitu siswa SMP Negeri 1 Lape 

kelas VI-A. Berdasarkan pada pengamatan yang peneliti, diperoleh dugaan 

awal bahwa: 

42997.pdf



62 

a) Siswa menganggap bahwa materi Himpunan cukup sulit. 

b) Dalam pembelajaran matematika siswa belum terbiasa melakukan 

diskusi kelompok serta presentasi. 

c) Pada umumnya siswa sangat mudah belajar dengan menggunakan 

gaya belajar visual 

d) Siswa sangat tertarik belajar jika dihadapkan pada suatu 

permasalahan kontekstual untuk dicari solusi atau pemecahannya 

secara bersama-sama. 

e) Siswa cukup antusias jika disajikan suatu pembelajaran dengan 

menggunakan suatu media atau bahan ajar. 

c. Analisis materi/konsep 

Untuk mengidentifikasi, merinci dan menyusun secara sistematis 

materi-materi yang relevan yang akan dikembangkan dalam penelitian ini 

yaitu materi pokok himpunan maka dibuat skema tentang topik-topik 

yang terkait seperti ditunjukkan pada Gambar 4.1 berikut: 
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Himpunan 

·~ 

Menyajikan 

Himpunan 

,,, ,,, ,,, 
Himpunan Himpunan kosong Himpunan 

berhingga dan tak dan himpunan nol semesta 

Himpunan bagian dan 

bukan himpunan 

bagian berhingga 

... 
lrisan 

I I 

111' 

Operasi Himpunan 

.. • 
Gabungan I 

Ir I Selisih 

I Diagram venn I 

Penggunaan konsep himpunan 

dalam kehidupan sehari-hari 

I 

Banyaknya 

himpunan bagian 

I - Komplemen 

Keterangan: ___. urutan penyajian materi. 

Gambar 4.1 
Alur Materi Pokok Himpunan 

d. Analisis tugas 

Analisis tugas yang telah dilakukan pada materi pokok 

himpunan adalah sebagai berikut. 

( 1 ) Menentukan kumpulan yang merupakan himpunan dan bukan 

himpunan 

(2 ) Menyajikan himpunan dengan cara mendaftar anggota-

anggotanya, kata-kata dan notasi pembentuk himpunan. 
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(3 ) Menentukan himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga 

( 4 ) Menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan 

(5) Menentukan irisan, gabungan dan selisih dari dua himpunan 

atau lebih 

( 6 ) Menentukan komplemen dari suatu himpunan 

(7) Mengunakan sifat-sifat operasi himpunan 

(8 ) Menggarnbarkan diagram venn dari suatu operasi himpunan 

(9 ) Menafsirkan suatu diagram venn dan menentukan anggota 

masing-masing himpunan 

(10) Menyelesaikan menyelesaikan masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan konsep himpunan 

e. Spesifikasi tujuan pembelajaran 

Spesifikasi tujuan pembelajaran merupakan dasar penyusunan 

rancangan perangkat pembelajaran dan penyusunan tes hasil belajar. 

Tujuan pembelajaran pada materi pokok himpunan ini dibagi 

menjadi tujuan pembdajaran kognitif dan afektif, untuk tujuan 

pembelajaran kognitif adalah setelah mengikuti pembelajaran siswa 

dapat: 

1) Membedakan kumpulan yang merupakan himpunan dan bukan 

himpunan 

2) Menentukan banyaknya anggota himpunan dan notasinya. 

3) Menyatakan himpunan dalam bentuk kata-kata, notasi 

pembentuk himpunan dan mendaftar anggota himpunan 
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4) Membedakan himpunan berhingga dan tak berhingga 

5) Membedakan himpunan kosong dan himpunan nol 

6) Menentukan himpunan semesta 

7) Membedakan himpunan bagian dan bukan himpunan bagian 

8) Merumuskan/menemukan pengertian himpunan bagian 

9) Menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan 

10) Menentukan Irisan Dua Himpunan 

11) Menentukan Gabungan Dua Himpunan 

12) Menentukan Selisih (Difference) Dua Himpunan 

13) Menentukan Komplemen Suatu Himpunan 

14) Menggunakan Sifat-Sifat Operasi Himpunan 

15) Mengambarkan diagram Venn untuk irisan atau gabungan dua 

himpunan 

16) Menggambarkan diagram Venn untuk selisih (difference) dua 

himpunan 

17) Menggambarkan diagram venn untuk komplemen suatu 

himpunan 

18) Menafsirkan suatu diagram venn 

19) Memecahkan masalah sehari-hari dengan konsep msan 

himpunan 

20) Memecahkan masalah sehari-hari dengan konsep gabungan 

himpunan 
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21) Mengambarkan diagram venn untuk pemecahan masalah 

sehari-hari 

Tujuan pembelajaran untuk aspek afektif yang diharapkan tercapai 

setelah mengikuti pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Meyakini bahwa Tuhan yang Maha Kuasa telah menciptakan 

alam semesta dengan keteraturan 

2) Membangun sikap kerjasama, kepedulian terhadap lingkungan, 

berani mengemukakan pendapat, menenma perbedaan 

pendapat, dan tangungjawab. 

3) Membangun berpikir kritis dan kemampuan menyelesaikan 

masalah 

2. Deskripsi Tahap Perancangan (Design) 

Pada tahap perancangan ini terdiri dari tiga langkah, yaitu pemilihan 

media, pemilihan format, dan perancangan awal. Deskripsi dari ketiga 

langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Pemilihan Media 

Berdasarkan analisis terhadap materi pokok himpunan dan 

kemampuan pemecahan masalahistik siswa yang telah berada pada tahap 

operasional formal konkrit maka media pembelajaran tidak diperlukan 
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kecuali media yang bersifat umum seperti papan tulis, spidol, kertas 

manila, lakban, dan gunting. 

b. Pemilihan format 

Pemilihan format digunakan untuk mengungkap proses 

pembelajaran yang akan dilakukan berdasarkan pada pembelajaran 

berbasis masalah. 

c. Perancangan awal Perangkat Pembelajaran 

Tujuan tahap ini adalah merancang prototipe perangkat pembelajaran. 

Hasil pada tahap perancangan (design) berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) dan Tes 

Hasil Belajar (THB). Perangkat pembelajaran berupa RPP, LKPD, dan 

THB yang dihasilkan pada tahap perancangan (design) ini disebut draft-

1. Hasil dari tahap perancangan prototipe tahap awal dapat dideskripsikan 

sebagai berikut: 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dikembangkan dengan 

mengacu pada Permen Diknas nomor 42 tahun 2007 tentang Standar 

Proses, memuat komponen standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, 

alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, alat dan 

sumber belajar serta penilaian hasii belajar. Rencana Pelaksanaan 
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Pernbelajaran yang disusun untuk draf awal sebanyak lirna buah 

untuk tujuh kali perternuan. Rencana Pelaksanaan Pernbelajaran yang 

dikernbangkan rnencakup lirna kornpetensi dasar pada rnateri pokok 

hirnpunan. 

Langkah-langkah kegiatan pernbelajaran pada Rencana 

Pelaksanaan Pernbelajaran dirancang dengan langkah-langkah 

pernbelajaran Berbasis Masalah 

2) Lembar Kegiatan Peserta Didik 

Lembar Kegiatan Peserta Didik dikernbangkan berpedoman 

pada konsep dan prinsip materi pokok himpunan yang ada dalarn buku 

cetak, Lembar Kegiatan Peserta Didik yang disusun untuk produk 

awal sebanyak 7 buah. Pengembangan LKPD rnenyesuaikan dengan 

skerna materi pokok hirnpunan. Pada LKPD juga terdapat aturan 

diskusi kelornpok dan pesan-pesan yang diharapkan dapat 

rnengernbangkan kemampuan berpikir siswa dalarn memecahkan 

rnasalah yg di berikan. 

3) Tes Hasil Belajar 

Tes Hasil Belajar dikembangkan berdasarkan perurnusan 

indikator pencapaian hasil belajar. Tes hasil helajar yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar untuk materi pokok 

himpunan. Tes Hasil Belajar pada produk awal berbentuk soal uraian 

dan terdiri dari 10 butir soal. 

Produk awal berupa perangkat pembelajaran yang telah 

42997.pdf



69 

dikembangkan dan belum direvisi akan divalidasi terlebih dahulu oleh 

ahli dan praktisi untuk mengetahui kelayakan (validitas) produk awal 

sebelum dilakukan uji coba. 

B. Data Uji Coba 

1. Hasil Validasi dari Ahli dan Praktisi 

Validasi oleh ahli dan praktisi dilakukan untuk melihat isi draf 

awal. Validasi juga bertujuan untuk menggali komentar dan saran, baik 

secara tertulis maupun lisan dengan cara berdiskusi tentang perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan. Kegiatan validasi dilakukan dengan 

cara memberikan naskah perangkat pembelajaran (RPP, LKPD, dan 

THB) beserta lembar validasi kepada empat validator ahli dan satu 

validator praktisi. Validator ahli terdiri dari dua ahli pendidikan 

matematika dan dua ahli pendidikan kemampuan pemecahan masalah. 

Nama-nama validator dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 
Nama Validator, Jabatan dan Bidang Keahlian 

Validator Nama Validator Jabatan & Bidang Keahlian 

1 Dr. I Nyaman Sridana M,Si Dosen & ahli pendidikan matematika 
2 Dr. Harry Soepriyanta , M.Si Dasen & ahli pendidikan matematika 
3 Dr. rer. nat. Kosim, M.Si Dasen & ahli pendidikan Fisika 

Hasil validasi untuk masing-masing validator dapat dilihat pada Tabel 4.3 
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berikut: 

Tabel 4.3 

Skor Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran 

Validator Skor Perangkat yang Divalidasi 
RPP LKPD THB 

1 235 138 59 
2 244 149 55 
3 230 129 57 

Skor Total 709 416 171 

Berdasarkan Tabel 14 di atas dapat dilihat bahwa hasil validasi ahli 

dan praktisi diperoleh total skor aktual untuk RPP adalah 709 dengan 

rentang skor 168-840. Data hasil validasi RPP tersebut secara lengkap 

dimuat pada Lampiran 3 .a halaman . Total skor aktual untuk LKPD adalah 

416 dengan rentang skor 97-485. Data hasil validasi LKPD secara lengkap 

dimuat pada Lampiran 3.b halaman 273. Total skor aktual untuk Tes Hasil 

Belajar adalah 171 dengan rentang skor 42-210. Data hasil validasi Tes 

Hasil Belajar secara Jengkap dimuat pada Lampiran 3.c halaman 274. THB 

hanya divalidasi oleh ahli pendidikan matematika dan praktisi pendidikan 

matematika. Selain memberikan penilaian, ada sejumlah koreksi dan saran 

dari validator yang menjadi dasar untuk melakukan revisi terhadap 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan. 

2. Basil Uji Coba Terbatas 

Tujuan dari tahap pengembangan adalah untuk menghasilkan draft 

perangkat pembelajaran yang telah direvisi berdasarkan masukan para ahli, 

simulasi, dan data yang diperoleh dari uji coba. Kegiatan pada tahap ini 
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adalah penilaian para ahli (validasi), simulasi dan uji coba terbatas. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebelum 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran hendaknya perangkat pembelajaran 

telah mampu mempunyai status "valid". ldealnya seorang pengembang 

perangkat perlu melalukan pemeriksaan ulang kepada para ahli (validator) 

mengenai ketepatan isi, materi pembelajaran, kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, design 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 

selama 3 minggu, dengan validator yaitu mereka yang berkompeten dan 

mengerti tentang penyusunan perangkat pembelajaran mampu memberi 

masukan/saran untuk menyempumakan perangkat pembelajaran yang telah 

disusun. Saran-saran dari validator tersebut akan dijadikan bahan untuk 

merevisi draft I perangkat pembelajaran sehingga menghasilkan draft II 

perangkat pembelajaran. Deskripsi penggunaan setiap perangkat 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang telah divalidasi oleh 

ahli dan praktisi kemudian digunakan oleh guru dalam setiap tatap 

muka pembelajaran selama uji coba terbatas. Guru membaca dan 
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menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk menuntun 

pelaksanaan pembelajaran pada setiap tatap muka. Guru diminta 

menuliskan catatan pada kalimat atau kata yang digunakan pada 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang tidak dimengerti maksud atau 

maknanya. Pada akhir uji coba Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

yang digunakan guru selama uji coba dipinjam untuk menyalin semua 

catatan yang diberikan guru. Catatan-catatan tersebut menjadi data yang 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merevisi Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran. 

b. Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

Lembar Kegiatan Peserta Didik yang telah divalidasi oleh ahli 

dan praktisi digunakan oleh setiap siswa dan guru dalam setiap tatap 

muka pembelajaran selama uji coba terbatas. Guru meminta kepada 

siswa agar menuliskan catatan mereka pada kalimat atau kata yang 

digunakan pada LKPD yang tidak dimengerti maksud atau maknanya. 

Selain itu berdasarkan aktivitas siswa selama pembelajaran juga dapat 

diketahui pada bagian mana saja dari LKPD yang kurang dipahami. 

Pada akhir setiap tatap muka LKPD yang dimiliki setiap siswa 

dikumpulkan untuk diamati bagian mana yang kurang dimengerti siswa. 

Catatan-catatan itu menjadi data yang digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk merevisi LKPD. 

c. Tes Hasil Belajar (THB) 

Tes Hasil Belajar memuat soal yang pemah digunakan dalam 
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pretest dan posttest. Tes tersebut telah melalui validasi dari validator 

dan telah dihitung validitasnya. 

Berdasarkan pelaksanaan uji coba terbatas ini diperoleh data 

untuk mengukur kepraktisan dan keefektifan perangkat yang 

dikembangkan. Kepraktisan produk yang dikembangkan diukur dengan 

observasi keterlaksanaan pembelajaran, pengisian angket penilaian guru 

dan siswa, sedangkan keefektifan perangkat yang dikembangkan diukur 

dengan hasil observasi kemampuan pemecahan masalah siswa selama 

pembelajaran, hasil isian angket kemampuan pemecahan masalah, dan 

hasil pretest dan posttest. Rata-rata persentase keterlaksaan 

pembelajaran adalah 77 %. Data lengkap mengenai observasi 

keterlaksanaan pembelajaran dapat dilihat Lampiran. Persentase 

penilaian siswa terhadap pembelajaran dan produk yang dikembangkan 

adalah 100 % memenuhi kategori minimal baik dan skor penilaian guru 

terhadap perangkat yang dikembangkan adalah 104 dengan kategori 

sangat baik. Data lengkap mengenai respons siswa dapat dilihat pada 

Lampiran, sedangkan data lengkap mengenai penilaian guru dapat 

dilihat pada Lampiran. Rata-rata persentase kemampuan pemecahan 

masalah siswa hasil observasi pada uji coba terbatas ini adalah 96, 21 

%. Data selengkapnya mengenai observasi kemampuan pemecahan 

masalah siswa selama pembelajaran dapat dilihat pada Lampiran. Skor 

kemampuan pemecahan masalah siswa mengalami peningkatan 98 poin 

dari 3.789 poin sebelum perlakuan menjadi 3.887 poin setelah 
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perlakuan. Hasil lain yang dapat ditunjukkan dari analisis angket 

kemarnpuan pemecahan masalah bahwa 100 % siswa mencapai kategori 

minimal baik. Data selengkapnya mengenai hasil isian angket 

kemampuan pemecahan masalah s1swa sebelum dan sesudah 

pembelajaran dapat dilihat pada Lampiran. Data pretest dan posttest 

menunjukkan ada peningkatkan prestasi belajar sebesar 75 % dengan 

kriteria ketuntasan individual 65. Data pretest dan pastiest dapat dilihat 

pada Lampiran. 

3. Hasil Uji Coba Lapangan 

Perangkat Pembelajaran yang teleh direvisi selanjutnya diujicobakan 

pada uji coba lapangan. Subjek uji coba lapangan adalah siswa kelas VII A 

SMP Negeri 1 Lape dengan banyak siswa 31 orang siswa. Sebelum uji coba 

di kelas diadakan pertemuan dengan guru matematika kelas VII A SMP 

Negeri 1 Lape untuk persiapan pembelajaran dengan menggunakan 

perangkat yang dikembangkan. Pada pertemuan ini, dilakukan diskusi 

dengan guru tentang pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Pada 

pertemuan ini disampaikan langkah-langkah dalam menggunakan perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan. 

Seperti halnya uji coba terbatas pada pelaksanaan uji coba lapangan 

ini diperoleh data untuk mengukur kepraktisan dan keefektifan perangkat 

yang dikembangkan. Rata-rata persentase keterlaksanaan pembelajaran ini 

adalah 92 % artinya keterlaksanaan model pembelajaran berjalan dengan 

sangat baik. Data lengkap mengenai observasi keterlaksanaan pembelajaran 
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pada uji coba lapangan dapat lihat pada Lampiran. Berdasarkan angket 

respons siswa terhadap pembelajaran dan produk yang dikembangkan 

diperoleh kesimpulan 90, 32 % tercapai kategori minimal baik sedangkan 

skor penilian guru terhadap perangkat yang dikembangkan adalah 113 poin 

dengan kategori sangat baik. Data lengkap mengenai respons siswa dapat 

dilihat pada Lampiran, sedangkan data lengkap mengenai penilaian guru 

dapat dilihat pada Lampiran. Data selengkapnya mengenai observasi 

karakter siswa selama pembelajaran dapat dilihat pada Lampiran 5.b 

halaman 284. Rata-rata skor karakter siswa mengalami peningkatan 108 

poin dari 9.430 poin sebelum perlakuan menjadi 9.538 poin setelah 

perlakuan. Hasil lain yang dapat ditunjukkan dari analisis angket karakter 

bahwa 93, 5 % siswa mencapai kategori minimal baik. Data pretest dan 

pastiest menunjukkan pada peningkatan hasil belajar siswa sebesar 77, 42 % 

dengan kriteria ketuntasan individual sebesar 65. Data pretest dan posttest 

dapat dilihat pada Lampiran. 

C. Analisi Data 

Analisis data hasil uji coba perangkat pembelajaran terdiri dari: 1) 

analisis data validasi dari ahli dan praktisi terhadap perangkat pembelajaran, 

2) analisis data kepraktisan penggunaan perangkat pembelajaran, dan 3) 

analisis data keefektifan perangkat pembelajaran. 

42997.pdf



76 

1. Validitas Perangkat Pembelajaran 

Berdasarkan hasil validasi dari ahli dan praktisi dapat diketahui 

kelayakan perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Data yang 

berupa skor hasil penilaian dari validator yang menjadi skor aktual untuk 

tiap perangkat pembelajaran, diperoleh skor aktual seperti terlihat pada 

Tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 
Skor Aktual Perangkat Pembelajaran 

Perangkat Pembelajaran Skor Kategori 
Aktual 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RRP) 709 Sangat baik 
Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 416 Sangat baik 
Tes Hasil Belajar (THB) 171 Sangat baik 

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa skor rata-rata tiap perangkat 

pembelajaran berada para kategori "sangat baik" yang berarti bahwa 

perangkat pembelajaran yang merupakan produk awal sudah layak 

digunakan pada uji coba setelah melakukan beberapa revisi berdasarkan 

saran dan masukan validator. Sebagai kelengkapan analisis berikut ini 

disajikan penilaian perangkat berdasarkan masing-masing aspek yang 

dinilai dan masing-masing butir pernyataan. Hasil analisis untuk masing-

masing aspek yang dinilai pada RPP dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut: 
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Tabel 4.5 
Validasi RPP Berdasarkan Aspek yang Dinilai 

No Aspek yane Dinilai Skor Skala Kategori 
1 ldentitas mata pelajaran 73 16-80 Sangat baik 
2 Rumusan Tujuan/Indikator 88 20-100 Sangat baik 
3 Pemilihan Materi 107 26-130 Sangat baik 
4 Metode pembelajaran 67 16-80 Sangat baik 
5 Kegiatan Pembelajaran 82 20-100 Sangat baik 
6 Pemilihan Media/Sumber belajar 118 28-140 Sangat baik 
7 Penilaian Hasil Belajar 85 20-100 Sangat baik 
8 Kebahasaan 48 12-60 Baik 
9 Pemecahan masalah 41 10-50 Sangat baik 

~~ 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa masing-masing aspek 

yang dinilai semuanya mencapai kategori sangat baik kecuali pada aspek 

kebahasaan yang mencapai kategori baik, artinya RPP yang 

dikembangkan valid pada semua aspek yang dinilai. Hasil analisis untuk 

masing-masing aspek yang dinilai pada LKPD dapat dilihat pada Tabel 

4.6 berikut: 

Tabel 4.6 
Validasi LKPD Berdasarkan Aspek yang Dinilai 

No Aspek yang Dinilai Skor Skala Kategori 
1 Kesesuaian Isi/Materi 125 29-145 Sangat baik 
2 Kesesuaian dengan Standar Proses 102 24-120 Sangat baik 
3 Kesesuaian dengan Syarat 119 28-140 Sangat baik 

Konstruksi 
4 Kesesuaian dengan Syarat Teknis 70 16-80 Sangat baik 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa masing-masing aspek 

yang dinilai semuanya mencapai kategori sangat baik, artinya LKPD 

yang dikembangkan valid pada semua aspek yang dinilai. Hasil analisis 

untuk masing-masing aspek yang dinilai pada THB dapat dilihat pada 

Tabel 4.7 berikut: 
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Tabel 4.7 
Validasi THB Berdasarkan Aspek yang Dinilai 

No Aspek yang Dinilai Skor Skala Kategori 
1 Kesesuaian Teknik Penilaian 36 9-45 Baik 

dengan Tujuan Pembelajaran 
2 Kelengkapan Instrumen 25 6-30 Sangat baik 
3 Kesesuaian Isi/Subtansi 38 9-45 Sangat baik 
4 Konstruksi Soal 36 9-45 Baik 
5 Kebahasaan 36 9-45 Baik 

Berdasarkan Tabel 4. 7 dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari masing-

masing aspek yang dinilai dari THB yang dikembangkan telah valid 

karena telah memenuhi kategori minimal baik untuk setiap aspek yang 

dinilai. 

2. Kepraktisan Perangkat Pembelajaran 

Setelah seluruh kegiatan pembelajaran telah berakhir (pertemuan 

ketujuh) maka guru selaku praktisi memberikan respon terhadap kegiatan 

pembelajaran khususnya pada RPP dan LKPD yang telah dikembangkan. 

LKPD dikatakan praktis jika guru memberikan respon minimal baik. 

Angket respon guru terhadap RPP meliputi tanggapan guru terhadap 

kesesuaian alokasi waktu, kesesuaian dengan tingkat akademik siswa, 

dan lain-lain, sedangkan angket respon guru terhadap LKPD meliputi 

penilaian guru terhadap kesesuaian LKPD dengan tingkat akademik 

siswa, kesesuaian alokasi waktu pembelajaran, antusiasme siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran, dan lain-lain. Adapun daftar nama 
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praktisi yang memberikan respon terhadap LKPD dapat dilihat pada tabel 

4. 8 berikut. 

Tabel 4.8 
Daftar Nama Praktisi 

NO PRAK TISI JABATAN 

-----

1 
2 
3 

Abdul Hakim SE. Guru Matematika SMPN 1 Lape 
Sinarwati, S.Pd. Guru Matematika SMPN 1 Lape 
Fitria Ardiansyah, S.Pd. Guru Matematika SMAN 1 Lape 

Data respon guru yang diperoleh dari peng1sian kuesioner 

respon guru selanjutnya dianalisis untuk menentukan rata-rata jawaban 

guru yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam 

menentukan kepraktisan LKPD. Kepraktisan perangkat pembelajaran 

secara operasional di lapangan diketahui dengan melakukan observasi 

terhadap keterlaksanaan model pembelajaran. Data ini diperoleh dari uji 

coba terbatas dan uji coba lapangan. 

Data hasil observasi keterlaksanaan model pembelajaran pada 

uji coba terbatas dan uji coba lapangan ini kemudian dianalisis dan 

didapatkan hasil seperti Tabel 4.9 berikut ini: 

Tabel 4.9 
Keterlaksanaan Model Pembelajaran 

-· -------

Ujicoba Persentase Keterlaksanaan pada Tatap Muka ke-
I II III IV v VI VII 

Terbatas 58 92 75 63 79 88 88 
(%) (C) (A) (B) (C) (B) (A) (A) 

Skor 
rata-rata 

77 
(B) ----

Lapangan 92 88 96 96 92 88 96 92 
(%) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) 

Keterangan: A = sangat baik; B = baik; C : cukup 
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Jika disajikan dalam bentuk diagram, maka perbandingan 

keterlaksanaan model pembelajaran pada uji coba terbatas dan uji coba 

lapangan dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini: 

100 / 

80 

60 

40 / 

20 

0 

1 

Keterlaksanaan Pembelajaran 

2 3 4 5 6 

!ill Uji Coba Terbatas 11111 Uji Coba Lapangan 

Gambar4.2 

7 

Diagram Keterlaksanaan Model Pembelajaran 

Berdasarkan Tabel 4.9 dan Gambar 4.2 dapat disimpulkan 

bahwa produk yang dikembangkan sudah memenuhi kategori praktis. 

Hasil analisis keterlaksanaan model pembelajaran pada uji coba terbatas 

menunjukkan rata-rata keterlaksanaan 77 %, artinya mencapai kategori 

"baik". Setelah dilakukan revisi, kemudian perangkat hasil revisi 

digunakan untuk uji coba lapangan rata-rata keterlaksanaan meningkat 

menjadi 92 % artinya mencapai kategori "sangat baik". 

Sebagai pendukung pengambilan keputusan kepraktisan 

perangkat pembelajaran juga ditinjau berdasarkan penilaian guru dan 

respons siswa. Hasil analisis terhadap penilaian guru pada uji coba 
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terbatas dan uji coba lapangan ditunjukkan pada Tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10 
Kepraktisan Perangkat Menurut Penilaian Guru Mitra 

No U.ii coba Skor 
1 Terbatas 104 

-----

2 Lapangan 113 ------

+. Kategori 

---+-==S=' a=n==a=t=b=a=i=k= _ _J 

_ __J. __ S_a_n__,_,__at_b_ai_k _ __, 

Jika dilakukan analisis lebih lanjut untuk masing-masing perangkat yang 

dikembangkan maka kepraktisan perangkat berdasarkan penilaian guru 

disajikan dalam Tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 
Rincian Kepraktisan Perangkat Menurut Penilaian Guru Mitra 

No Produk Skala Skorl Kate!!ori Skor II Kate!!:ori 
I RPP 9-45 42 Sangat baik 45 Sangat baik 
2 LKPD 8-40 35 Sangat baik 38 Sangat baik 
3 THB 6-30 27 Sangat baik 30 Sangat baik 

Keterangan: Skor I berdasarkan penilaian guru mitra pada UJI coba 

terbatas dan skor II berdasarkan penilaian guru mitra pada UJI coba 

lapangan. 

Kepraktisan pembelajaran berdasarkan penilaian guru mitra baik 

pada uji coba terbatas dan uji coba Japangan menunjukkan bahwa 

perangkat yang dikembangkan sudah praktis dengan kategori "sangat 

baik", demikian juga penilaian guru terhadap masing-masing perangkat 

(RPP, LKPD, dan THB) mencapai kategori "'sangat baik". Respons siswa 

pada uji coba terbatas dan uji coba iapangan ditunjukkan pada Tabel 4.12 

berikut: 
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Tabel 4.12 
Kepraktisan Perangkat Menurut Respons Siswa 

No U.ii coba Persentase siswa yanJ?; menilai minimal "baik" 
1 Terbatas 100 % 
2 Lapangan 90, 32 % 

Berdasarkan Tabel 4.12 baik pada uji coba terbatas dan uji coba 

lapangan menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan sudah 

mencapai kriteria praktis karena siswa yang menilai minimal baik telah 

mencapai 80 %. 

3. Keefektifan Perangkat Pembelajaran 

Keefektifan perangkat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek prestasi 

dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Aspek prestasi diukur dari 

peningkatan ketuntasan siswa berdasarkan data hasil pretest dan posttest. 

Aspek kemampuan pemecahan masalah diukur dengan mengamati 

aktivitas siswa yang sesuai nilai-nilai kemampuan pemecahan masalah 

selama proses pembelajaran dan analisis data angket kemampuan 

pemecahan masalah. 

a) Uji Coba Terbatas 

1) Prestasi Bela jar 

Analisis peningkatan prestasi s1swa pada uji coba ini 

menggunakan data pretest dan posttest. Pada pelaksanaan pretest 

dari 31 siswa kelas VII A SMP N 1 Lape. Berdasarkan data 

pretest dibentuklah kelompok belajar dengan memperhatikan 
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keragaman kemampuan s1swa. Berdasarkan kelompok yang 

terbentuk dipilih tiga kelompok sampel dengan banyak siswa 12 

orang. Hasil analisis prestasi siswa pada kelompok sampel 1ru 

ditunjukkan pada Tabel 4.13 berikut: 

Tabel 4.13 
Ketuntasan Belajar pada Uji Coba Terbatas 

Banyak siswa Rata-rata nilai Persentase 
yang tuntas ketuntasan 

Pretest 0 14,35 0% 
Posttest 9 74,85 75 % 
Peningkatan 9 60,50 75% 

-

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas dapat disimpulkan bahwa 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah efektif 

meningkatkan prestasi basil belajar siswa karena berdasarkan 

kategori keefektifan basil belajar pada Bab III perangkat yang 

dikembangkan disebut efektif jika banyak siswa yang mencapai 

ketuntasan individual minimal 75 %. 

2) Kemampuan pemecahan masalah Siswa Se lama 

Pembelajaran 

Analisis kemampuan pemecahan masalah s1swa selama 

proses pembelajaran ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana 

Pemecahan masalah yaang dilakukan siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Berdasarkan basil pengamatan pada siswa yang 

menjadi sampel didapatkan basil sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 
Aktivitas Siswa dalam Kemampuan pemecahan masalah padaUji Coba 

Terbatas 

Pe rte Rata-rata Persentasi siswa yang mencapai 
Mu an persentasi (0/o) kategori minimal baik (%) 

1 85 81, 81 
2 89 83,33 
3 92 83,33 
4 95 100 
5 96 100 
6 96 91,67 
7 88 83,33 

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas dapat disimpulkan bahwa 

perangkat yang dikembangkan sudah efektif, karena persentase 

siswa yang memenuhi kategori kemampuan pemecahan masalah 

minimal "baik" pada setiap pertemuan telah memenuhi kriteria 

minimal keefektifan, yaitu 80 %. 

b. Uji Coba Lapangan 

1) Prestasi Siswa 

Analisis peningkatan prestasi s1swa pada uji coba ini 

menggunakan data pretest dan posttest. Pada pelaksanaan pretest 

hanya diikuti 29 siswa dari 30 siswa kelas VII A SMPN 1 Lape. 

Berdasarkan data pretest dibentuklah kelompok belajar dengan 

memperhatikan keragaman kemampuan siswa. Hasil analisis prestasi 

siswa pada uji coba lapangan ini ditunjukkan pada Tabel 4.15 

berikut: 

42997.pdf



85 

Tabel 4.15 
Ketuntasan Belajar pada Uji Coba Lapangan 

Ban yak s1swa Rata-rata nilai Persentase 
yang tuntas ketuntasan 

Pretest 0 21,86 0% 
Pastiest 24 74,43 77, 42 % 
Peningkatan 24 53,57 77, 42 % 

Berdasarkan T abel 4 .15 di atas dapat disimpulkan bahwa perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan telah efektif meningkatkan prestasi 

hasil belajar siswa sebesar 77, 42 %. Menurut kriteria keefektifan hasil 

belajar pada Bab III perangkat yang dikembangkan disebut efektif jika 

ketuntasan klasikal minimal 75 %. 

D. Revisi Produk 

Revisi perangkat pembelajaran dengan pengembangan LKPD berpikir 

kritis ini terdiri dari tiga kali yaitu revisi draf produk awal, revisi produk uji 

coba terbatas dan revisi produk uji coba lapangan. 

a) Revisi Draf Produk Awai 

Setelah ahli/praktisi pembelajaran matematika dan ahli pendidikan 

kemampuan pemecahan masalah mempelajarai draft awal perangkat 

pembelajaran yang telah dikembangkan secara seksama, terdapat beberapa 

saran revisi terhadap draft awal. Realisasi revisi draft awal pada tahap ini 

dapat dipaparkan sebagai berikut: 
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1. Revisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Saran yang diberikan oleh ahli dan praktisi untuk RPP ditunjukkan oleh 

Tabel 4.16 berikut: 

Tabel 4.16 
Revisi RPP Setelah Validasi Ahli dan Praktisi 

RPP SEBELUM REVIS I 
RPP 1 Memahami pengertian himpunan Membedakan kumpulan yang merupakan 

himpunan dan bukan himpunan 

RPP l Menyatakan himpunan dalam Menyatakan himpunan dalam bentuk 
bentuk kata-kata, notasi dan kata-kata, notasi pembentuk himpunan 
mendaftar anggota himpunan dan mendaftar anggota himpunan 

2. Revisi Lembar Kegiatan Peserta Didik 

Saran yang diberikan oleh validator ditunjukkan oleh Tabel 4.17 

berikut: 

Tabel 4.17 
Revisi LKPD Setelah Validasi Ahli dan Praktisi 

LKPD SEBELUM REVIS I 
LKPD 1 Jumlah anggota himpunan A dinotasikan Banyaknya anggota himpunan A dinotasikan 
materi dengan n (A)= ..... dengan n (A)= ..... 
kegiatan 3 
LKPD 1 Jika A adalah himpunan bilangan cacah Jika A adalah himpunan bilangan cacah yang 
kegiatan 3 yang kurang dari I atau dinotasikan dengan kurang dari 1 atau dinotasikan dengan A= {x 

R = {x Ix< I. x bilangan cacah}. I x < 1, x bilangan cacah}. 
Tentukanlah anggota R= Tentukanlah anggota A={ .............. } 
{ .............. ] Selanjutnya tentukan n (A)= ......... 
Selanjutnya tentukan n (R) = ......... 

LKPD3 Himpunan bagian adalah ........ A himpunan bagian dari B jika ...... 
kesimpulan 
kegitan 2 
LKPD4 a. P = {x I 0 < x:::: 5. x EA } a. P = {x I 0 < x:::: 5, x bilangan asli) 
kegiatan 2 Q = {x 1---4 :::: x < I. x E B} Q = {x I ---4 s x < I. x bilangan bulat} 

b. r = {x Ix< 9. x E bilangan ganjil} b. P = {x Ix< 9, x bilangan ganjil} 

Q = {x Ix< 9. x E bilangan prima} Q = {x Ix< 9, x bilangan prima} 

LKPD7 a. Banyaknya siswa vang hanya gemar B. Banyaknya siswa yang hanya gemar ten is 
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Kegiatan 1 ten is = ............ - ........... = ......... . 

b. Banyaknya siswa yang hanya gemar 
sepak bola= ............ - ........... = 

c. Banyaknya siswa yang tidak gemar 
kedua-duanya = ............ - ........... = 

3. Revisi Tes Hasil Belajar 
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C. Banyaknya siswa yang hanya gemar 
sepak bola= 

D. Banyaknya siswa yang tidak gemar 
kedua-duanya = \ 

········································:..:.:.:.:_ __ _I 

Saran yang diberikan oleh ahli dan praktisi ditunjukkan oleh 

Tabel 4.18 berikut: 

Tabel 4.18 
Revisi THB Setelah Validasi Ahli dan Praktisi 

NO. ' 
SOAL I 

SEBELUM REVIS I 

1 Nyatakan himpunan berikut dengan Nyatakan himpunan berikut dengan 
notasi himpunan atau mendaftar anggota menggunakan kata-kata, notasi 
himpunan pembentuk himpunan dan mendaftar 

anggota hirnpunan 
7 Diketahui himpunan-himpunan berikut. Diketahui himpunan-himpunan berikut. S 

S = {bi langan cacah kurang dari 15}, P = himpunan bilangan cacah kurang dari 
= {x Ix< 7. x E bilangan asli}, Q = {x I 15, P = {x Ix< 7, x bilangan asli}. Q = 

x:::: 13, x E bilangan prima}, {x Ix :S 13, x bilangan prima}, 

b) Revisi Produk Uji Coba Terbatas 

Setelah produk berupa perangkat pembelajaran dievaluasi oleh 

ahli dan praktisi, selanjutnya produk berupa perangkat pembelajaran 

diuji coba kepada siswa SMP Negeri 1 Lape dengan banyak subjek 12 

orang siswa. Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan uji 

coba terbatas dilakukan rev1s1 pada RPP dan LKPD yang 

dikembangkan. 
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1) Revisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Pada tatap muka pertama keterlaksanaan model 

pembelajaran hanya mencapai 58 % artinya hanya mencapai 

kategori "cukup". Setelah berdiskusi dengan guru mitra 

disimpulkan bahwa penyebabnya adalah karena guru dan s1swa 

belum terbiasa dengan belajar dalam kelompok-kelompok diskusi. 

Berdasarkan diskusi dengan guru mitra pula kemudian dilakukan 

revisi pada RPP dengan menambahkan alat pembelajaran berupa 

spidol, kertas manila, dan lakban, sedang setting diskusi kelompok 

ditambah dengan menuliskan hasil diskusi kelompok pada kertas 

manila yang disediakan. Selesai berdiskusi siswa langsung 

menempelnya di papan tulis dan mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok secara lisan. 

2) Revisi Lembar Kegiatan Peserta Didik 

Berdasarkan pengamatan pada uji coba terbatas dilakukan 

revisi pada LKPD yang ditunjukkan oleh Tabel 4.19 berikut: 

Tabel 4.19 
Revisi LKPD Setelah Uji Coba Terbatas 

LKPD SEBELUM REVIS I Keterangn 
LKPD4 Ada gambar irisan Gambar dihilangkan Dihilangkan karena mengecoh 
kegiatan siswa. Siswa mengira bahwa 
l gambar irisan tersebut yang 

dikerjakan. 
LKPD6 d. Sebutkan dan tentukan d. Sebutkan dan tentukan Kata "dan'"masih 

I kegiatan banyak siswa peserta banyak siswa peserta menimbulkan kebingungan 
2 pramuka dan kesenian pramuka sekaligus siswa sehingga diganti kata 

e. Sebutkan dan tentukan kesenian "'sekal igus"" 
banyak siswa peserta e. Sebutkan dan tentukan 
kesenian dan banyak siswa peserta 
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I 
kerohanian/keagamaan kesenian sekaligus 

I 

f. Sebutkan dan tentukan kerohanian/keagamaan 
banyak siswa peserta f. Sebutkan dan tentukan 
pramuka dan banyak siswa peserta 
kerohanian/keagamaan pramuka sekaligus 

L__ ________ ~----------~k_er_o_h_an_i_a_n/_k_e~ag~a_m_a_a_n_~---------~-

c. Revisi Produk Uji Cola Lapangan 

Uji coba selanjutnya dilakukan pada uji coba lapangan di SMP 

Negeri 1 Lape dengan subjek sebanyak 30 orang siswa. Berdasarkan 

hasil pengamatan selama pelaksanaan uji coba lapangan, siswa begitu 

bersemangat, sampai-sampai salah seorang siswa menyatakan "nanti 

materi sudut pakai cara seperti ini saja". Siswa juga terlihat sangat 

antusias, terutama saat sesi diskusi kelas, mereka bertanya dan 

menanggapi presentasi yang dilakukan kelompok lain. 

Revisi berdasarkan uji coba lapangan hanya terjadi pada LKPD, 

setelah mendapat masukan dari guru, yaitu pada LKPD 1 kegiatan 5. 

Sebelum ujicoba tertulis "Berdasarkan angka yang terdapat pada jam 

dinding terse but saj ikanlah himpunan B dengan 3 cara yaitu: ... ", setelah 

direvisi menjadi "Jika B adalah himpunan angka pada jam dinding 

tersebut, sajikanlah himpunan B dengan 3 cara yaitu: ... ". 

E. Kajian Produk Akhir 

Beberapa hal yang menjadi temuan dalam penelitian pengembangan 

LKPD Berpikir Kritis pada materi pokok himpunan disajikan dalam 

pembahasan sebagai berikut: 
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1. Pada Tahap Uji Ahli dan Praktisi 

Pada tahap uji ahli dan praktisi yaitu validasi ditemukan bahwa 

perangkat pembelajaran dengan pengembangan LKPD berpikir Kritis 

pada materi pokok himpunan sudah memenuhi kriteria kelayakan untuk 

digunakan. Kelayakan tersebut dilihat dari skor penilaian ahli dan 

praktisi. Skor validitas RPP 709 dengan kategori "sangat baik", skor 

validitas LKPD 416 dengan kategori "sangat baik", skor validitas THB 

171 dengan kategori "sangat baik". Jika analisis perangkat berdasarkan 

aspek yang dinilai maka setiap aspek penilaian menenuhi kategori 

minimal baik, demikian pula nilai validitas terhadap masing-masing item 

yang dinilai juga mencapai kategori minimal "baik". Sesuai dengan 

kualitas produk yang telah ditetapkan pada Bab III bahwa produk yang 

dikembangkan dianggap layak jika aspek-aspek yang nilai pada 

perangkat pembelajaran mencapai kategori minimal " baik". Dengan 

demikian, perangkat pembelajaran yang dikembangkan dinilai layak 

digunakan sebagai sumber belajar. 

2. Tahap Uji Coba Terbatas dan Uji Coba Lapangan 

Pada tahap uji coba terbatas dan uji coba lapangan diuji 

kepraktisan dan keefektifan perangkat LKPD berpikir Kritis pada materi 

pokok himpunan yang dikembangkan. Kepraktisan ditinjau dari 

keterlaksanaan model pembelajaran dan respons dari guru dan siswa. 

Keefektifan ditinjau dari ketuntasan hasil belajar siswa dan kemampuan 

pemecahan masalah matematika. 
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Pada uji coba terbatas hanya pada pertemuan pertama dan 

keempat keterlaksanaan pembelajaran yang mencapai kategori "cukup". 

Hal ini disebabkan karena guru dan siswa mengaku belum terbiasa 

dengan belajar kelompok. Berdasarkan temuan pada pertemuan pertama 

ini pula dilakukan perbaikan pada cara penyajian hasil diskusi kelompok 

yang dituangkan pada RPP serta menjadi bahan masukan bagi guru mitra. 

Pada uji coba terbatas semua aspek untuk mengukur kepraktisan 

dan keefektifan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kepraktisan 

ditinjau dari keterlaksanaan model pembelajaran yang mencapai kategori 

"baik" (77 % ), hasil angket penilaian guru terhadap perangkat yang 

dikembangkan mencapai kategori sangat baik ( 104 poin), dan hasil 

angket respons siswa yang mencapai kategori minimal baik mencapai 

100 %. Keefektifan juga tercapai, ditinjau dari 7 5 % dari 12 siswa yang 

dijadikan sampel mencapai kriteria ketuntasan minimal, yaitu .'.'.'.: 65, 

aktivitas siswa yang relevan dengan pengembangan kemampuan 

pemecahan masalah selama proses pembelajaran mencapai 96, 21 % dan 

berdasarkan hasil isian angket pemecahan masalah 100 % siswa 

mencapai kategori minimal "baik". 

Pada uji coba lapangan semua aspek untuk mengukur kepraktisan 

dan keefektifan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kepraktisan 

ditiniau dari keterlaksanaan model pembelajaran yang mencapai kategori 

sangat baik (92% ), hasil angket pcnilaian guru terhadap perangkat yang 

dikembangkan mencapai kategori sangat baik ( 113 poin), dan hasil 
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angket respons siswa yang mencapai kategori minimal baik 90, 32 %. 

Keefektifan juga tercapai, ditinjau dari 77, 42 % dari 31 siswa mencapai 

kriteria ketuntasan minimal yaitu ~ 65, aktivitas siswa dalam 

pengembangan kemampuan pemecahan masalah selama proses 

pembelajaran mencapai 96, 7 % dengan kategori minimal "baik". 
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A. KESIMPULAN 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

93 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh beberapa 

simpulan seperti di bawah ini. 

1. Berdasarkan hasil validasi ahli, dapat disimpulkan bahwa RPP, LKPD, 

dan instrumen yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi 

kriteria kevalidan. 

2. Berdasarkan hasil respon guru terhadap RPP dan LKPD, dapat 

disimpulkan bahwa LKPD telah memenuhi kriteria kepraktisan. 

3. Berdasarkan hasil respon siswa dan prestasi belajar siswa, dapat 

disimpulkan bahwa LKPD telah memenuhi kriteria keefektifan. 

4. Pengembangan LKPD berpikir kritis terhadap pemecahan masalah 

matematika pada materi himpunan telah layak di gunakan. 

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang dikembangkan 

menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis masalah pada materi 

Himpunan. Pengembangan LKPD Berpikir Kritis menggunakan model 

pengembangan Thiagarajan 4-D yang telah dimodifikasi menajdi 3 

tahap, yaitu tahap pendefinisian (define). tahap perancangan (design), 

dan tahap pengembangan (development). 

Tahap pertama adalah tahap pendefinisian. Kegiatan yang 

dilakukan yaitu analisis awal-akhir. analisis siswa, analisis konsep, 

analisis tugas dan spesifikasi tujuan pcmbelajaran .. Berdasarkan kelima 

analisis diperoleh indikator-indikator yang harus Jicapai oleh siswa dan 

diketahui bahwa siswa membutuhkan dan dapat memahami bahan ajar 

berupa LKPD Berpikir Kritis. Selanjutnya tahap perancangan dan 
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diperoleh rancangan desain isi LKPD meliputi strategi penyajian 

materi, refrensi, data, gambar dan ilustrasi untuk penyusunan LKPD. 

Tahap ketiga yaitu tahap pengembangan, pada tahap ini diperoleh draft 

LKPD. Tahap keempat adalah tahap implementasi yaitu tahap untuk 

mengujicoba produk yang telah dibuat. Tahap terakhir adalah tahap 

evaluasi, tahap ini meliputi analisis data hasil implementasi dan revisi 

akhir produk sehingga diperoleh LKPD Berpikir Kritis yang layak. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan pada materi pokok himpunan dengan 

banyak pertemuan hanya 7 kali pertemuan. Padahal Pengembangan LKPD 

berpikir kritis memerlukan pembiasaan yang terus menerus dan 

memerlukan waktu yang relatif lama. 

2. Penelitian ini hanya dilaksanakan hingga tahap develop, khususnya uji 

coba lapangan, sedangkan tahap diseminasi belum dilakukan karena 

keterbatasan waktu dan biaya. 

C. SARAN 

1. Pengembangan LKPD Berpikir Kritis perlu ditindaklanjuti lagi. 

Penggunaan LKPD yang dikembangkan bisa digunakan dalam ujicoba 

yang lebih besar dan menggunakan seluruh LKPD yang dikembangkan 

sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih baik. 
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2. Sebelum LKPD yang dikembangkan dicetak, sebaiknya peneliti meneliti 

berulang-ulang penggunaan kata atau kalimat dan penulisan dalam LKPD 

yang dikembangkan, agar tidak mengganggu proses pembelajaran 

menggunakan LKPD tersebut. 
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LAMPIRAN 1 99 

lEMBAR KEGIJ\TAN PESERTA DIDII 01 

KELOMPOK: 

Anggota kelompok : 
Satuan Pendidikan 

Ke I as/Semester 

Mata Pelajaran 

Materi Pokok 

Alokasi Waktu 

:SMP 

: VII /2 
1. ............................................................... . 

: Matematika 

: Himpunan 

2. ································································ 

3. ································································ 
: 25 menit 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/ 

STANDAR KOMPETENSI 

4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn 
dalam pemecahan masalah 

KOMPETENSI DASAR 

4.1 Memahami pengertian dan notasi himpunan serta, 
panyajiannnya 

Topik: Pengertian himpunan, Notasi Pembentuk himpunan 
dan menyajikan suatu himpunan 

Pelaj:mlah ke1r1~1ta11 1 dan 2 zmtuk 

men) impufk;w pc11gertia1 J himpun;m 

' ~ -- - -- - -· - - ~- - - - - ~ -· - -- - - - - ~- - - - - - - - - - ·- - - - - .,,, 

Kegiatan 1 

Apakah gambar di samping dapat disebut sebagai 

kumpulan? ............... . 

Jika jawabanmu iya, kumpulan apakah 

itu? ......................................................................... . 

Apakah kumpulan ini anggotanya dapat ditentukan 

dengan jelas? ............................... . 

Karena kumpulan huruf a sampai z dapat 

ditentukan dengan aturan yang jelas maka 

kumpulan huruf a sampai z disebut himpunan. 

' I 

J 

Aturan kerja kelompok: 
1. Bekerjasamalah dengan siapa saja 

dari anggota kelompok. 
2. Sampaikan pendapat dengan 

santun dan sopan 
3. Hargailah pendapat orang lain. 
4. Berusahalah memberi sumbangsih 

yang terbaik untuk kesuksesan 
kelompok 

5. Selesaikan setiap tugas dengan 
baik dan tepat waktu 

6. Selamat bekerja, semoga sukses 

Huruf a sampai z 
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Kegiatan 2 
Misalkan terdapat kumpulan lukisan yang indah 

Apakah kumpulan lukisan yang indah dapat ditentukan anggotanya dengan jelas tanpa ada 

perbedaan pendapat? ................ . 

Jika demikian apakah kumpulan lukisan yang indah dapat disebut sebagai himpunan? ................ .. 

lC Berdasarkan kegiatan diatas apa yang dapat kamu simpulkan tentang pengertian himpunan 

fl~ 

~U ......................................................................................................................................... . 

Notasi, anggota Himpunan dan Banyaknya Anggota Himpunan 

Suatu himpunan dilambangkan dengan huruf besar (kapital) A, B, C, 

... , Z. Adapun benda atau objek yang termasuk dalam himpunan 

dinamakan anggota himpunan, ditulis dengan menggunakan 

pasangan kurung kurawal { ... }. Banyak anggota himpunan A 

dinotasikan dengan n (A). 

Kegiatan 3 

Perhatikan gambar di samping. 

Mari kita mcnikmati 
secangkir konsistcnsi dari 

matematika 

Misalkan himpunan angka pada gambar di samping 

dinotasikan dengan A, maka 

A={ .................................................... } 

Berapakah banyaknya anggota himpunan A? 

n(A) = .................... . 

Kegiatan 4 

Selanjutnya sajikanlah himpunan di bawah ini dengan mendaftar anggota-anggotanya. 

Tentukan pula banyaknya anggota himpunan. 

a. P adalah himpunan huruf-huruf vokal. 

b. Q adalah himpunan nama hari dalam sepekan 

c. R adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. 
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Materi 

Pada kcgiatan ~l dan l kamu Lelah mcnycijik;rn ;mggota himpuanan dcngan mcndafiar ang:;ola-ang:;ola 

lninpun;um_ia. Sclain dcngan cara mendaftar anggota himpun;m ada dua e<u-a lain tmluk mcm;\jika!l 

himpuanan yaitu: 

a. DcnJ;;w kala-kala. 

Dcngan cara mcnyclmtk;m scmua syaral/sifat kcanggotaannya. Contoh: P adalah hirnpunan bilangan 

prima anlara IO d;m 10, ditulis P ~ himpunan bil;mgan p1ima ;mtara l 0 clan 1l0. 

b. Dcn~an nolasi' pcm hen/ uk lninpumw. 

Sama scpcrti mcnyatak;m himpunan denwd11 kata-kata, pada Gu-a ini discbutkan scnrna sy;u-at/sifat 

kcanggut;urnya . .\i;mrnn, anggota himpumm dinyatakan dengan suatu pcubah. Pcuhah Yang biasa 

digunakan adalah Y atau _r. Contoh: P himpunan hilangan prima antara 10 dan tO. Dcngan nolasi 

pcrnhcntuk himpunan, ditulis P ~ {x l 10 < x < 1.0, x bil<mgan prima}. 

Kegiatan 5 

Perhatikan angka pada gambar jam dinding disamping. Jika B adalah 

himpunan angka pada jam dinding terse but, sajikanlah himpunan B 

dengan 3 cara yaitu: 

a. Mendaftar anggota-anggota himpunannya 

b. Kata-kata 

c. Notasi pembentuk himpunan. 
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Satuan Pendidikan 

Kelas/Semester 

Mata Pelajaran 

Materi Pokok 

Alokasi Waktu 

lEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 02 

:SMP 

: Vll/2 

: Matematika 

: Himpunan 

: 25 menit 

KELOMPOK: 

Anggotakelompok : 

1. ··················································· 

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

3. ··················································· 

4 . .................................................. . 

102 

5. ................................................... / ______ / 
STANDAR KOMPETENSI 

4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram 
Venn dalam pemecahan masalah 

KOMPETENSI DASAR 

4.1 Memahami pengertian dan notasi himpunan 
serta, panyajiannnya 

TO PIK 
Himpunan berhingga dan tak berhingga, 
himpunan kosong, himpunan nol dan himpunan 
semesta 

Kcgiatan l 

Aturan kerja kelompok: 
1. Bekerjasamalah dengan siapa saja dari 

anggota kelompok. 
2. Sampaikan pendapat dengan santun dan 

sopan 
3. Hargailah pendapat orang lain. 
4. Berusahalah memberi sumbangsih yang 

terbaik untuk kesuksesan kelompok 
5. Selesaikan setiap tugas dengan baik dan 

tepat waktu 
6. Sela mat bekerja, semoga sukses 

Pcrhatik<m gamb<ff tumpukan buku di samping. Misalkan 

himpunan buku di samping adala.11 A. Maka banyaknya 

anggota A = ............................... . 

Sclanjutnya 

B ~ himpunan bilangan asli kurang dari 5 

B ~ { ................................................... } 

n (B) ~ ...... . 

I limpunan /\ dan B disc but himpunan bcrhingga. 

Pcrhatikanlah banyak angguta himpunan :\ dan B untuk 

mcnarik kcsimpulan 
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Kcgialan 2 

C a<lalah himpunan bilangan bulat yang lcbih dari .5. Tentukanlah anggota himpunan C 

c ~ { ........................................................... } 
Apakal1 banyak anggota C dapat ditenlukan? ................. . 

Himpunan C discbut himpunan tak bcrhingga. Pcrhatikan banyak anggota himpun<m C untuk 

mcnarik kcsimpulan 

Simpulan 

Bcrdasarkan kcgiatan l dan 2 dapat <litarik kesimpulan bahwa himpunan hcrhingga adalah: 

Himpunan tak berhingga adalah: 

Himpunan kosong 

Kegiatan 3 

Kalian tclah mcmpclc~jari mcngcnai banyaknya angg·ota suatu himpunan. 

Apakah sctiap himpunan pasti mcmpunyai <mggota? 

l :ntuk mcnjawab pcrt;mya;m diatas, diskusik;m dcngan tcmanmu kcgiatan 

bcrikut. 

Jika '.'\ adalah himpunan nama-nama bulan dalam sclahun yang diawali 

dcngan hurnf C. Tcntukanlah anggota himpunan N! 

Jika karnu tidak mcndapatkan anggota himpuan P, maka P dischut 

himpunan kn->nn;~. l-limp11na11 kn->nng dinot;1-;ik;m { } at;rn (!) 

Himpunan Nol 

J ika A adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari l atau dinotasikan dcng~m 

A - {\ \ .r < l, .\ bihmgan cacal1}. 

Tcntukanlah ;mggota A~ { .............. } 

Sel;u1jutnya tcnluk<m n (A) ~ ........ . 

Himpunan A discbul himpun<m no! karcna ;mggola himpunan A hanyalah 0. 
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Kegiatan 1 

Di antara himpunan-himpunan berikut, tcntukanlah yang m;makah himpunan kosong dan 

yang mana himpunan nol 

a. Himpunan <lari bilangan ganjil yang ha.bis dibagi 2 

h. Himpunan clari nama-nama bulan yang hunanya lebih .31 hari 

c. Himpunan dcu·i bilangan cacah yangjika an~otanya ditambahkan 9 hasilnya 9 

Himpunan Semesta 

Pcrhatikau g<unbar disarnping 

Jika P = {bdimbing, salak, duri;m, chm ;mggur} maka scmcsta pcmbicaraa11 dari 

himpunan P adalah himpuoan S == himpu11a11 buah-buaha11. 

Dc11ga11 kata lain, S adalah himpu11a11 scmesla dari P. Himpu11a11 S 

mcmuat scmua anggota himpu11;u1 P. 

Kegiatan 5 

104 

Dikclalmi himpunan A == {2, :~, 5, 7, 11 }. Tcntukan dua hirnpunan \;mg dapal rncnjacli himpunan 

scmcsta dari A. 
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LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 03 

KELOMPOK: '1 

\'-/) 
/ 

Anggota kelompok : 
Satuan Pendidikan 

Kelas/Semester 

Mata Pelajaran 

Pokok Bahasan 

Alokasi Waktu 

:SMP 

: Vll/2 
1. . .............................................................. . 

: Matematika 

: Himpunan 

: 25 menit 

2. 

3. 

4. 

5. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/ 

ST AND AR KOMPETENSI 

4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn 
dalam pemecahan masalah 

KOMPETENSI DASAR 

4.1 Memahami pengertian dan notasi himpunan serta, 
panyajiannnya 

Topik 
Himpunan bagian 

KEGIATAN 1 

A ~- himpunan scmua siswa kclas VII B SMP :\1 l I .ape 

lJ ~ himpun;m siswa perempuan kclas VII B SMP !'-.' Lape 

Pcrhatik;m hubung;m himpunan B clan A. 

Apakah sctiap anggota B mcnjadi anggota :\il ............ . 

B mcrnpakan himpunan bagi;m dari A, disimbolkan B c .\ 

-{~t-., :i -~·"' l "'L 

·~;"~· c:2; ..... ; ( 
'> l1if;,~ ~~·: • ::.:. r-v·-~\ <-'; .••• 

:_,.,~;~::·.' .>/~~; 
1-·, -<:.0-~·,r ""'"~; · 

Aturan kerja kelompok: 
7. Bekerjasamalah dengan siapa saja dari 

anggota kelompok. 
8. Sampaikan pendapat dengan santun dan 

so pan 
9. Hargailah pendapat orang lain. 
l 0. Berusahalah memberi sumbangsih yang 

terbaik untuk kesuksesan kelompok 
11. Selesaikan setiap tugas dengan baik dan 

tepat waktu 
12. Selamat bekerja, semoga sukses 

A 

~1cngapa? ........................................................................................................................................... . 

Pcrhatikan himpun;m bcrikut 

P ~{0.1.2,:-n 

(2 ~ { l, 2, ~~. t G} 

Apakah sctiap ;mggota P mcqjadi anggota himpunan (J;l .............. . 

P buk<m himpunan bagian Q , disimholkan P ct. Q. 

~lengapa? ........................................................................................................................................... . 

···················································································································································· 
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A himpunan bagian daii B jika 

Kegiatan 2 

Bcrdasarkan himpun;m-himpunan bcrikul ini, tcntukanlah 

himpun;m yang merupakan himpunan bahri;m bagi himpunan lain. 

A = {2, :i, 4., 5} 

B = himpuna11 bil;mgan asli kurang dari 7 

C = himpunan huruf vokal 

D ={a, u} 

E = himpunan bilangan p1ima gcnap 

F = rn, 5} 

Kegiatan 3 
Tcnlukan b;myak himpunan bagian dari himpunan bcrikut. 

a. P adalah himpunan bilang;m asli kurang dari (). 

b. Q adalah himpunan nama bulan dal;un salu talnm yang banvak liarinya ~W hari. 
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LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDII 04 

KELOMPOK: 

Satuan Pendidikan 

Kelas/Semester 

Mata Pelajaran 

Pokok Bahasan 

Alokasi Waktu 

:SMP 

: Vll/2 

Anggota kelompok : 

1. 

: Matematika 

: Himpunan 2 ................................................................ . 
: 25 menit 3. 

4. 

5. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/ 

STANDAR KOMPETENSI 

4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn 
dalam pemecahan masalah 

KOMPETENSI DASAR 

4.1 Memahami pengertian dan notasi himpunan serta, 
panyajiannnya 

Topik 
Himpunan bagian ) ____ _/ 

KEGIATAN 1 

A= himpunan semua siswa kclas VII B SMP ~ l Lape 

JJ= himpunan siswa pcrcmpu;m kclas VII B S\1P ~ l Lape 

Perhatikan hubungcm himpunan B dan A. 

Apakah setiap anggota B menjadi anggota Ail ........... .. 

B mernpak;m himpunan bagi<n1 dari A, disimbolLm B c .\ 

.· --.:.:;:!f" ~._. ;)' ·-u 

:~~ 1@ ... ~ 
_: __ j ,--~~ ~I ~fj\~~; .j)' .. : ,_ 

:~~(:/::d~~ 
" ---- .- r n· 

Aturan kerja kelompok: 
13. Bekerjasamalah dengan siapa saja dari 

anggota kelompok. 
14. Sampaikan pendapat dengan santun dan 

so pan 
15. Hargailah pendapat orang lain. 
16. Berusahalah memberi sumbangsih yang 

terbaik untuk kesuksesan kelompok 
1 7. Selesaikan setiap tugas dengan baik dan 

tepat waktu 
18. Selamat bekerja, semoga sukses 

A 

l\1cng-;1pai) ........................................................................................................................................... . 

Perhatikan himpunan bcrikut 

p = {0, l, 2, :~} 

Q = {l, 2, :-3, ,i, G} 

J\pakah setiap ;mggota P mcnjadi ;mggota himpunan (J'.l .............. . 

P bukan hirnpunan bagian Q , disimbolkan P r:r.. Q. 

Mcngapa!l ........................................................................................................................................... . 
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f-.c A himpunan bagian dari B jika 

Kegiatan 2 

Bcrdasarkan himpun;m-himpunan hcrikut ini, tent ukanlah 

himpunan yang mcrupak;m himpun;m bagi;m bagi himpunan lain. 

A = {2, 3, 1., .5} 

B = himpunan bil;mgan asli kur;mg dari 7 

C = himpunan huruf vokal 

D = {a, 11} 

E = himpunan bilcmg<m prima gcnap 

F = {:~, 5} 

Kegiatan 3 
Tcntukan h;myak himpunan bagi;m dari himpunan bcrikut. 

a. P adalal1 hirnpunan hilangan asli kurang d;u-i (). 

b. Q adalal1 himpunan nama bulan dalam satu talmn yang hanyak harinya :m ha1i. 

··················································································································································· 
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LEMBAR KEGL\TAN PESERTA DIDIK 05 

Operasi Himpunan J KELOMPOK: 

Anggota kelompok : 0 
Satuan Pendidikan 

Kelas/Semester 

Mata Pelajaran 

Materi pokok 

Alokasi Waktu 

:SMP 

: Vll/2 6. ································································ 

: Matematika 

: Himpunan 

7. ································································ 

8. ································································ 
: 30 menit 

9. ································································ 

10 ............................................................... ./ 

STANDAR KOMPETENSI 

4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn 
dalam pemecahan masalah 

KOMPETENSI DASAR 

4.3 Melakukan operasi msan, gabungan, selisih 
(difference), dan komplemen pada himpunan. 
Topik 
Operasi himpunan 

Kegiatan1 

Perhatikan dua gambar di samping. Misalkan kumpulan 

angka pada jam dinding adalah himpunan A dan kumpulan 

angka pada gambar di bawahnya adalah himpunan B. 

Tulislah anggota himpunan A yang sckaligus mcnjadi anggota 

himpunanB ................................... . 

Himpunan semua anggota yang merupakan anggota A 

sekaligus B disebut A irisan B atau (A n B) 

,d"'• ~-!!. ,,,.n 
.,.-.·:-';•..:. ~ 

~
I(_> I ~>'t', 

.i~ ·--~~ 
' f -

~~? 
;~~ ~-r-- l 

Aturan kerja kelompok: 
19. Bekerjasamalah dengan siapa saja 

dari anggota kelompok. 
20. Sampaikan pendapat dengan 

santun dan sopan 
21. Hargailah pendapat orang lain. 
22. Berusahalah memberi sumbangsih 

yang terbaik untuk kesuksesan 
kelompok 

23. Selesaikan setiap tugas dengan 
baik dan tepat waktu 

24. Selamat bekerja, semoga sukses 

I 

\ 
I[ 
~ . 
G 
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Kegiatan 2 

Tenlukan P n Q dcngan mcnychutkan ;mggota-anggotanya, kcmudian tcntukan n (P n Q) untuk 

himpunan P dan C2 di hawah ini. 

a. P = {x I 0 < x ~ 5, x bilang-aI1 asli} 

Q = {x I -'! ~ x < 1, x bilang;m bulatl 

b. P = {x I x < 9, x bilangan gaqjil} 

Q = {x I x< 9, x bilang<rn prima} 

Gabungan Dua Himpunan 

Kegiatan 3 

Sinta scdang sakit. lwan mcnjcng11knya dan mcmbawa bingkisan A yang bcrisi buah jcruk clan 

salak. Silma jug<l datang mcnjcng11k dan rncmbawa hingkisan B yang bcrisi buah pir, apcl dan 

anggur. Jika kcdua bingkisan icrscbut digalmngkan dal<un satu wadah, maka isi wada11 tcrschut 

adala11 ..................................................................................................................... . 

Misalkan pada bingkis;m A bcrisi lHiah jernk. salak, clan ape!. Bingikisan B bcrisi buah pir, ape!. 

dan anggur. Jika isi pada bingkisan .\ daH B dig<1lnmgkan dal;u11 satu wadah maka 1smya 

adalah ................................................................................................................... . 

Misalkan pada bingkis;m .\ bcrisi !mah jcruk. salak, dan apcl. Bingkis;m B bcrisi buah jcruk. 

salak, dan ape!. Jika isi pada piring .\ dan B digabungkan dal<un satu wadah maka 1smva 

adalah .................................................................................................................. . 
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Jika A clan B adalah dua lmah himpunan. Gabungcm A dan B adalah 

Kegiatan 4. 

Diketahui K = himpunan faktor dari () dan L = himpunan bilangan cacah kur;mg dari 6. 

Dengan mendaltar anggotanya, tcntukan: 

a. anggota K n L; 

b. anggota K U L; 

c. 11 (KU L). 

Sclisih (Di/Terence) Dua Hirnpunan 

Kegiatan 5 

Diketahui himpunan A = {Matcrnatika, Bahasa lnggTis, PKn, Scjarah} 

B = {Matcmatika, PKn. Kcscnian, Bahasa Indonesia} 

AnB 

A - B = {Matcmatika, Bahasa lnggTis, PKn, Slj;u-ah} - {Matcmatika, PKn, Kesenian, Bahasa 

Indonesia} = {Bahasa lnggTis, Scjarah) 

Dcng<m cara yang sama tcntukanlah B - A = {Matematika, PKn, Kescnian, Bahasa Indonesia) -

{Matematika, Bal1asa lnggTis, PKn, Scjarah) = .........................•............................•... 
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Sclisih (d1fllTcncd himpunan A dan B adalah 

Kegiatan 6 

Diketahui S ~ {l, 2. :~ . ... , 10) adalah himpunan scmcsta.Jika P ~ {2, 3, 5, 7} dan Q ~ {l, 3, 5, 7, 

9}, 

Tcntukan: 

a. anggota S - P; b. anggota P - Q; 

SC) 

c. anggota Q - P. 

Kegiatan 7 

Misalkan himpunan 

S ~ {scpak bola, voli, basket, bulu tangkis, 

tcnis) 

A ~ { scpak bola, tcnis} 

112 

Komplemen Suatu himpunan 

Komplcmcn himpunan .\ adalalt ~uaiu 

himpun<m ycmg anggota-anggot;mya 
Anggota S y;mg juga mcqjadi ;mggota A adalah 

mcrupak;m anggota S lctapi lmkan anggola A. 

Jika ditulis dalam notasi pcmbcntuk himpunan 

mcnjadi: 

A' ~ {x I x E S dan .\ ri. .\) 

Anggota himpuan;m S yang tidak mcqjadi 

anggota A adalah 
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lEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 05 
~-

( 
KELOMPOK: u Anggotakelompok : 

Satuan Pendidikan 

Kelas/Semester 

Mata Pelajaran 

Materi Pokok 

Alokasi Waktu 

:SMP 

: Vll/2 

: Matematika 

: Himpunan 

: 30 menit 

6 ................................................... . 

7 .................................................. .. 

8 .................................................. .. 

9 ................................................... . 

10.................................................... / ____ ___,/ 

STANDAR KOMPETENSI 

4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram 
Venn dalam pemecahan masalah 

KOMPETENSI DASAR 

4.3 Melakukan operasi msan, gabungan, kurang 
(difference), dan komplemen pada himpunan. 

Topik 
Sifat-sifat operasi himpunan 

a. Sifat-sifat irisan dan gabungan himpunan 

Kcgiatan l 

Aturan kerja kelompok: 
1. Bekerjasamalah dengan siapa saja dari anggota 

kelompok 
2. Sampaikan pendapat dengan santun dan sopan 
3. Hargailah pendapat orang lain. 
4. Berusahalah memberi sumbangsih yang terbaik 

untuk kesuksesan kelompok 
5. Selesaikan setiap tugas dengan baik dan tepat 

waktu 
6. Selamat bekerja, semoga sukses 

Jika dikctahui A. ~ \ l, 2, 3, 0, B ~ {3, "1, .5}, dan C ~ H·, 5, 6} 

Tcntukanlah 

AnB 

BnA 

Apakah A n B ~ B n A? ........................... . 

J ika jawahanmu iya maka sifat ini disc hut sJ/:11 komutat1fin:'ian. 

Sel<u~jutnya tcntuk<mlah 

Bnc 

A n 03 n C) 00 

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

Sdaqjulnya tcnl ukan 

Ct\ n B) n ( · ~ .............................. .. 
Apakah A n (B 11 C) -" (A n B) n ('!) ............... .. 
Jika _jawabamnu iya maka sifat ini disc but sd!1t asos1':1/J{1i1:..,a11. 
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Kegiatan 2 

Diketalmi S = {l, 2,3, 4, 5, 6, 7) (l<m A= {l, 2, 3, ,1., 5} 

'I'cntukanlah 

An S = ....................................... . 

Apakah A n S =A;> .................... . 

Dcngan soal vang sama tcntukanlah 

A'= ................ . 

A. n ;\ = ••••••.••..••••..••••..•••.....••• 

Apakah A n :\' = 0 ? .................... . 

Kcgiatan 3 

Jika himpunan .\ = {l, 2, c3}, B = {:3, ·1., S, 6}, dan C = {3, 6, 7}. 

lcntukan lah 

BUC 

A nB 

Anc 

Dcng;m dcmikian 

A 11 (BU C) 

(!\ n B) u C\ n l') = .••••.•••••.••....•••.••.•••..•••..••••••••••.•••••••••••••••••••••.••••.•••.••••••.•.•.•. 

Pcrhatikanlah, apakah A n (B U C) = (A n B) U (A n C)? ............. . 

b. Sifat-sifat sclisih himpunan 

Kcgiatan 4 

~·I. " lk· ·\ = {I ') ') 1 (' 19} lV !S,l ,U) • , _, <>, ·, l, -

B ={I, 2, :). ti} 

C = {I, 2, l, 8) 

Jika A-Ac~ {l, '2. :3, 1., 6, 12) - {I, 2, :3, t, G, 12} = 0 

Tcntukanlah 

A - (;1 = {I, 2. cL L G, 12} - 0 = ...................................... . 

Kcsimpulan 

.'\. - :\. = ................. . 

A-0 = .................. . 
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Sdaqjutnya tcntuk;mlah 

nnc 

A-B 

A-C 

A - m n c) 

(:-'\-B) U (A.-l:)~ ........................................................................................................ . 

Apakah A - (B n C) ~ (A-B) U (A-C) ? ...................... . 

Sclanjunya tcntukanlah 

Bl. C 

A - (Bl TC) 

C\-B) n (,c\-l')~ ...................................................................................................... . 

Apakah A - (BU C) ~ (A-B) n (A-C)!l ............... . 
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LEMBAR KEGI.ATAN PESERTA DIDIK 06 

Satuan Pendidikan 

Kelas/Semester 

Mata Pelajaran 

Materi pokok 

Alokasi Waktu 

:SMP 

: Vll/2 

: Matematika 

: Himpunan 

: 25 menit 

ST AND AR KOMPETENSI 

4. Menggunakan konsep himpunan dan 
diagram Venn dalam pemecahan masalah 

KOMPETENSI DASAR 

4.4 Menyajikan himpunan dengan diagram 
Venn 

Topik 
Menyajikan himpunan dengan diagram Venn 

Kegiatan 1 

KELOMPOK: 

Anggota kelompok: u 
1 ........................................................... . 

2. ································································ 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/ 
5. ································································ 

.· .:;:]"", ~-~ '"·u 
,..~·-~ :· ... ~~ 
~:..1~. " .-... 

·(<;."j.4.ff ~ili!i;;'tl :_ .. ;i-'li ~ii-. ~ '!-/.' #--~· / _...:..:. t!' . -\ >;"1--:.:'-i 

:!> ~1.::-'· ··-> .. .;;;,,, 
~~-.L. \:,..,../_ "" , . _..,c .. 

Aturan kerja kelompok: 

,~ 

\' 

25. Bekerjasamalah dengan siapa saja dari 
anggota kelompok. 

26. Sampaikan pendapat dengan santun dan sopan 
27. Hargailah pendapat orang lain. 
28. Berusahalah memberi sumbangsih yang 

terbaik untuk kesuksesan kelompok 
29. Selesaikan setiap tugas dengan baik dan tepat 

waktu 
30. Selamat bekerja, semoga sukses 

Dikctahui S ~ {l, 2, :~, ... , 10} adalah himpun<m scmcsta , _\ ~ {l, 2, :-~, L S}, dan B ~ himpumn 

bilang<m asli genap kura11g d;u-i 12. Lcngkapilah titik- titik bcrikut ini! 

B ~- { .................................................................... } 

1\nB= ........................................................................................................ . 

Ac U B = ........................................................................................................ . 

B .,,\ = ·······························--··--···-··--······· .......... . 

Sclanjutnya, g<1mbarlah diagTam \' cnn unt uk 

a. :\ n B 

b. Ac U B, dan 

c. B-A. 
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G<unbar diagram Venn 
a. 

b. 

c. 

Diagramnya 
yang bagus 
dan rapi 
ya ... 
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Kcgial;m 2 

Diagram Venn di bawah 1111 menggambarkan kcadaan siswa kelas VII B yang mengikuli 

kegiatan ckslra kurikulcr. 

s 

•q 

'l 'cnt11k;mlah 

c 

S ~ himpun;m siswa kclas VII B 

A= himpun<m siswa pcscrla pramuka 

B = himpunan siswa pcscrla kcscni<m 

C = himpunan siswa pcscrla kerohanian/kcag<una;m 

a. Scbutk;m dan tenlukan banyak siswa pcscrla pr;unuka saja 

h. Sclmtk;m <hm tcntukan banyak siswa pescrta kcscnian s;\ja 

c. Scbutkan clan tentukan banyak siswa pcscrla kcrohani<m/kcagamaan S<\ia 

cl. Scbutkan dan tcntukan banyak siswa pcscrta pramuka sckalig11s kcscnian 

c. Scbutkan <i<m tcntukan banyak siswa pcscrla kcscni;m sckalig11s kcroh;mian/kcag<unaan 

L Sclmlkan dan tentuk;m banyak siswa pescrla pramuka sckaligus kcrohanian/kcagamaan 

g. Scbutkan dan tcnlukan banyak siswa pcscrla kctig<mya kcgialan ckslrakurikulcr 

h. Bcrapakah banyaknya siswa pcscrta ckstra kurikulcr di kclas VII B tcrscbut:i 

i. Sebutkan dan tentukan banyak siswa yang bukan peserta kegiatan ekstra kurikuler? 

.J. lkrapakah b;myak siswa kclas VII B lcrscbu(l 

··························································································································· 
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lEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 07 

Satuan Pendidikan 

Kelas/Semester 

Mata Pelajaran 

Materi pokok 

Alokasi Waktu 

:SMP 

: Vll/2 

: Matematika 

: Himpunan 

: 20 menit 

ST ANDAR KOMPETENSI 

KELOMPOK: 

Anggota kelompok : 

11 ................................................................ . 

12 ................................................................ . 

13 ................................................................ . 

14 ................................................................ . 

15 ............................................................... / 

~··""' J 1!'r.f' J •,h 
-·~.·~·~~-}~ r· .--"'~ 
·.;;s_:.-<1'~ :~ __ ;:,~":. /)0 ~:: 
'~" l':f %V Jill .- . 

4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram 
Venn dalam pemecahan masalah 

:~:J:C~t~~ # __ ,_,_~.,.. r . :<·: 

KOMPETENSI DASAR 

4.5 Menggunakan konsep himpunan dalam 
pemecahan masalah 

Topik 
~enyelesaikan rnasalah 

konsep himpunan 

Kegiatan 1 

dengan menggunakan 

Aturan kerja kelompok: 
31. Bekerjasamalah dengan siapa saja 

dari anggota kelompok. 
32. Sampaikan pendapat dengan santun 

dan sopan 
33. Hargailah pendapat orang lain. 
34. Berusahalah memberi sumbangsih 

yang terbaik untuk kesuksesan 
kelompok 

35. Selesaikan setiap tugas dengan baik 
dan tepat waktu 

36. Selamat bekerja, semoga sukses 

Dalam suatu kelas yang terdiri atas 40 siswa. diketahui 24 sisv>a gemar bermain tenis, 23 

siswa gemar sepak bola, dan 11 siswa gemar kedua-duanya. Tentukanlah. 

a. Banyak siswa yang hanya gemar bermain tenis 

b. Banyak siswa yang hanya gemar bermain sepak bola 

c. Banyak siswa yang tidak gemar kedua-duanya. 

d. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut 

Pcnycksaian 

a. Banyaknya siswa yang hanya gcmar tcnis ~ .............................................................................. . 

b. Banyaknya siswa yang h;mya gcmar scpak bola ~ ................................................................... .. 
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c. Banyaknya siswa yang tidal gcmar kcdua-duanya - ............................................................... . 

d. Diagram Venn 

Kegiatan 2 (kelompok) 

Sebuah lembaga penelitian meneliti makanan nngan yang 

dikonsumsi anak- anak. Dari hasil penelitian, tercatat 18 mcrek 

hanya mengandung zat pewama buatan. 24 merek hanya 

mengandung penyedap rasa buatan, dan 10 merck mengandung 

kedua zat tersebut. Jika ada 9 merek tidak mengandung zal 

pewama buatan maupun penyedap rasa buatan, maka: 

a. Berapakah banyak merek makanan ringan yang diteliti okh 

lembaga penelitian tersebut? 

b. Buatlah diagram Venn dari himpunan tersebut! 

T ernyata materi 
himpunan banyak 

C) 
0 

0 
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KUNCI DAN PEMBAHASAN LKPD 1 

Keterangan: kunci/jawaban dicetak tebal 

Kegiatan 1 

Apakah gambar di samping dapat disebut sebagai kumpulan? iya 

Jika jawabanmu iya, kumpulan apakah itu? kumpulan huruf dari a sampai z 

Apakah kumpulan ini anggotanya dapat ditentukan dengan jelas? dapat 

Kegiatan 2 

Misalkan terdapat kumpulan lukisan yang indah 

Apakah kumpulan lukisan yang indah dapat ditentukan anggotanya dengan jelas tanpa ada 

perbedaan pendapat? Tidak dapat 

Jika demikian apakah kumpulan lukisan yang indah dapat disebut sebagai himpunan? 

Tidak dapat/bukan himpunan 

Kesimpulan 

Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, 

sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang tcrmasuk himpunan dan yang 

tidak termasuk dalam himpunan tersebut. 

Kegiatan 3 

Misalkan himpunan angka pada gambar di samping dinotasikan dengan A, maka 

A= {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 

Berapakah anggota himpunan A? 

n (A)= 8 

Kegiatan 4 

Selanjutnya sajikanlah anggota himpunan di bmvah ini dengan mendaftar anggota

anggotanya. Tentukan pula banyak anggota himpunannya. 
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a. P adalah himpunan huruf-huruf vokal. 

b. Q adalah himpunan nama hari dalam sepekan 

c. R adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. 

Penyelesaian 

a. P == {a, e, i, o, u} 

n (P) == 5 

b. Q == {Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu} 

n (Q) == 7 

c. R == { 0, 1, 2, 3, 4, 5} 

n (R) == 6 

Kegiatan 5 

122 

Perhatikan angka pada gambar jam dinding di samping. Jika B adalah himpunan angka 

pada jam dinding tersebut, sajikanlah himpunan B dengan 3 cara yaitu: 

a. Mendaftar anggota-anggota himpunannya 

b. Kata-kata 

c. Notasi pembentuk himpunan. 

Penyelesaian 

a. B == {1, 2, 3, 4, ... , 12} 

b. P == himpunan 12 bilangan asli pertama 

a tau 

P == himpunan angka pada jam dinding 

c. P == {x 11 :::; x:::; 12, x bilangan aslij 
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KUNCI DAN PEMBAHASAN LKPD 2 

Keterangan: kunci/jawaban dicetak tebal 

Kegiatan 1 

Perhatikan gambar tumpukan buku di sampmg. Misalkan himpunan buku di samping 

adalah A. Maka 

n (A) =3 

Selanjutnya 

B = himpunan bilangan asli kurang dari 5 

B = {1,2, 3, 4} 

n (B) = 4 

Kegiatan 2 

C adalah himpunan bilangan bulat yang lebih dari 5. Tentukanlah anggota himpunan C! 

c = {6,7, 8, ... } 

Apakah banyak anggota C dapat ditentukan? tidak dapat ditentukan 

Kegiatan 3 

Jika N adalah himpunan nama-nama bulan dalarn setahun yang diawali dengan huruf C. 

Tentukanlah anggota himpunan N! tidak ada 

Jika A adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1 atau A = {x Ix < 1, x bilangan 

cacah}. 

Tentukanlah anggota A = {O} 

Selanjutnya tentukan n (A)= 1 

Kegiatan 4 

Di antara himpunan-himpunan berikut, tentukanlah yang manakah himpunan kosong dan 

yang mana himpunan nol 
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a. Himpunan dari bilangan ganjil yang habis dibagi 2 

b. Himpunan dari nama-nama bulan yang lamanya lebih 31 hari 

c. Himpunan dari bilangan cacah yang jika anggotanya ditambahkan 9 hasilnya 9 

Penyelesaian 

a. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2 adalah himpunan kosong, 

karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2 

b. Himpunan nama-nama bulan yang lamanya lebih 31 hari adalah himpunan 

kosong, karena tidak ada bulan yang lamanya lebih dari 31 hari 

c. Himpunan dari bilangan cacah yang jika anggotanya ditambahkan 9 maka 

hasilnya 9 adalah himpunan nol, karena anggotanya hanya 0 

Kegiatan 5 

Diketahui himpunan A = {2, 3. 5, 7, 11}. Tcntukan dua himpunan semesta yang mungkin 

dari A. 

Penyelesaian: 

Himpunan semesta yang mungkin adalah: 

a. Himpunan bilangan prima 

b. Bilangan prima yang kurang dari 20 
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KUNCI DAN PEMBAHASAN LKPD 3 

Keterangan: kunci/jawaban dicetak tebal 

Kegiatan 1 

A = himpunan semua siswa kelas VII A SMP N 1 Lape 

B = himpunan siswa pcrempuan kelas VII A SMP N 1 Lape 

Perhatikan hubungan himpunan B dan A. 

Apakah setiap anggota B menjadi anggota A? iya 

B merupakan himpunan bagian dari A, disimbolkan B c A 

Mengapa? Karena setiap anggota himpunan B menjadi anggota himpunan A 

Perhatikan himpunan berikut 

P ={O, 1,2,3} 

Q = { 1, 2, 3, 4, 6} 

Apakah setiap anggota P menjadi anggota himpunan Q? tidak 

P bukan himpunan bagian Q. disimbolkan P Cf.. Q. 

Mengapa? Karena ada anggota P yang tidak menjadi anggota Q dengan kata lain 

tidak semua anggota himpunan P menjadi anggota himpunan Q 

Kesimpulan 

Himpunan A merupakan himpunan bagian B, jika setiap anggota A juga menjadi 
anggota B 

Kegiatan 2 

Berdasarkan himpunan-himpunan berikut m1, tentukanlah himpunan yang merupakan 

himpunan bagian bagi himpunan lain. 

A={2,3,4,5} 

B = {bilangan asli kurang dari 7} 
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C = {hurufvokal} 

D ={a, u} 

E = himpunan bilangan prima g.enap 

F = {3, 5} 

Penyelesaian 

AcB 

DcC 

Fe A 

FcB 

Ee A 

EcB 

Kegiatan 3 

Tentukan banyak himpunan bagian dari himpunan berikut. 

a. P adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. 

b. Q adalah himpunan narna bulan dalam satu tahun yang banyak harinya 30 hari. 

Penyelesaian 

a. P = {t, 2, 3, 4, 5} 

n (P) = 5 

Banyaknya himpunan bagian dari P = 2 5 = 32 

b. R ={April, Juni, September, Nopember} 

n(R)=4 

Banyaknya himpunan bagian dari R = 2 4 
= 16 

126 
42997.pdf



127 

KUNCI DAN PEMBAHASAN LKPD 4 

Keterangan: kunci/jawaban dicetak tebal 

Kegiatanl 

Tulislah anggota himpunan A yang sekaligus menjadi anggota himpunan B = 4, 6, 8, 10, 
12 

Kegiatan 2 

Tentukan P Ii Q dengan menyebutkan anggota-anggotanya, kemudian tentukan n (P il Q) 
untuk himpunan P dan Q di bawah ini. 

a. P = {x I 0 < x ~ 5. x bilangan asli} 

Q = {xi -4 ~ x < 1. x bilangan bulat} 

b. P = {x Ix< 9. x bilangan ganjil} 

Q = {x Ix< 9. x hilangan prima} 

Penyelesaian 

a. P ={1,2,3,4,5} 
Q = {-4, -3, -2, -1, O} 
rnQ={} 
n (P n Q) = 0 

b. p ={1,3,5,7} 
Q = {2, 5, 7} 
P n Q = { s, 7 } 
n (P n Q) = 2 

Kegiatan 3 

Sinta sedang sakit. I wan menjenguknya dan membawa bingkisan A yang berisi buah jeruk, 
dan salak. Silma juga datang menjenguk dan membawa bingkisan B yang berisi buah pir. 
apel, dan anggur. Jika kedua bingkisan tersebut digabungkan dalam satu wadah, maka isi 
wadah tersebut adalah jeruk, salak, pir, apel, dan anggur 

Misalkan pada bingkisan A berisi buah jeruk, salak, dan apel. Bingikisan B berisi buah pir. 
ape!, dan anggur. Jika isi pada bingkisan A dan B digabungkan dalam satu wadah maka 
isinya adalah jeruk, salak, apel, pir, dan anggur 

Misalkan pada bingkisan A berisi buah jeruk, salak, dan apel. Bingkisan B berisi buah 
jeruk, salak. dan apel. Jika isi pada piring A dan B digabungkan dalam satu wadah maka 
isinya adalah jeruk, salak, dan apel 

Simpulan 

Jika A dan B adalah dua buah himpunan. Gabungan Adan B adalah himpunan yang 
anggotanya terdiri atas anggota-anggota A atau anggota-anggota B. 
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Kegiatan 4. 

Diketahui K = {faktor dari 6} dan L = {bilangan cacah kurang dari 6}. 

Dengan mendaftar anggotanya, tentukan: 

a. anggota K n L; 

b. anggota K U L: 

c. n (KU L). 

Penyelesaian 

K = {1, 2, 3, 6} 

L = {O, 1, 2, 3, 4, 5} 

a.Kn L = {2, 3} 

b. KUL = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} 

c. n (KU L) = 7 

Simpulan 

Selisih (dd}erence) himpunan Adan B adalah himpunan yang anggotanya semua 
anggota dari A tetapi bukan anggota dari B 

Kegiatan 6 

128 

Diketahui S = { 1. 2, 3, ... , 10} adalah himpunan semesta. Jika P = {2, 3, 5. 7} dan Q = p, 
3, 5. 7, 9}, 

Tentukan: a. anggota S -- P; b. anggota P - Q; c. anggota Q- P. 

Penyelesaian: 

a. S- P = {1, 2, 3, ... , 10} - {2, 3, 5, 7} = {1, 4, 6, 8, 9, 10} 
b. P-Q = {2, 3, 5, 7} - {1, 3, 5, 7, 9} = {2} 
c. Q-P={l,3,5,7,9}-{2,3,5,7} ={1,9} 

Kegiatan 7 

Misalkan himpunan 

S = { sepak bola. voli, basket, bulu tangkis, tenis} 

A= { sepak bola. tenis} 

Anggota S yangjuga menjadi anggota A adalah: sepak bola dan tenis 

Anggota himpuanan S yang tidak menjadi anggota A adalah voli, basket, dan bulu 
tangkis 
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KUNCI DAN PEMBAHASAN LKPD 5 

Keterangan: kunci/jawaban dicetak tebal 

a. Sifat-sifat irisan dan gabungan himpunan 

Kegiatan l 

Jika diketahui A= {1, 2, 3, 4}, B = {3, 4, 5}, dan C = {4. 5, 6} 

Tentukanlah 

A r1 , B == { 3, 4} 

B n A '--CC { 3, 4} 

A pakah A n B = B n A? iya 

Jika jawabanmu iya maka sifat ini disebut s[fat komutatif iriswL 

Selanjutnya tentukanlah 

B n C = {4, 5} 

A n (B n C) = {t, 2, 3, 4} n {4, 5}= {4} 

Selanjutnya tentukan 

(A n B) n c = { 3, 4} n {4, 5, 6} = {4} 

Apakah A n (B n C) n c = (A n B) n C? iya 

Jika jawabanmu iya maka sifat ini disebut sifat asosiatifirisan. 

Kegiatan 2 

Diketahui S = {l, 2, 3, 4, 5, 6, 7) A= {l, 2, 3, 4, 5} 

T entukanlah 

A n S ~ {l, 2, 3, 4, 5} 

Apakah An S = A? lya 

Dengan soal yang sama tentukanlah 

Ac== {6, 7} 
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Apakah A n Ac = 0 ? lya 

Kegiatan 3 

Jika himpunan A= {1, 2, 3}, B = {3, 4, 5, 6}, dan C = {3, 6, 7}. 

Tentukanlah 

B U C = {3, 4, 5, 6, 7} 

A nB = {3} 

An C = {3} 

Dengan demikian 

An (BU C) = {1, 2, 3} n {3, 4, 5, 6, 7} 

= {3} 

(A n B) u (A n C) = {3} u {3} 

= {3} 

Perhatikanlah, apakah An (BU C) =(An B) U (An C)? iya 

Kegiatan 4 

Misalkan A= {1, 2, 3, 4, 6, 12} 

B= {1,2,3,6} 

c = { 1, 2, 4. 8} 

Jika A - A = { 1, 2, 3, 4, 6, 12} - { 1, 2, 3, 4, 6, 12} = 0 

· 1 'entukanlah 

A- 0 = { L 2, 3, 4. 6. 12} - 0 = {l, 2, 3, 4, 6, 12} - A 

Kesimpulan 

A-A=0 

A-0=A 
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Berdasarkan contoh pada kegiatan 4 tentukanlah 

B n c = {1, 2, 3, 6} n {1, 2, 4, 8} 

= {1, 2} 

A - B = {1, 2, 3, 4, 6, 12} - {1, 2, 3, 6} 

= {4, 12} 

A - C = {1, 2, 3, 4, 6, 12} - {1, 2, 4, 8} 

= {3, 6, 12} 

Selanjutnya tentukanlah 

A - (B n C) = {1, 2, 3, 4, 6, 12} - {1, 2} 

= {3, 4, 6, 12} 

(A-B) U (A-C)= {4, 12} U {3, 6, 12} 

= {3, 4, 6, 12} 

Apakah A - (B n C) = (A-B) U (A-C)? iya 

Selanjutnya tentukanlah 

BU C = {1, 2, 3, 6} U {l, 2, 4, 8}} 

= {1, 2, 3, 4, 6, 8} 

A - (B UC) = {1, 2, 3, 4, 6, 12} - {1, 2, 3, 4, 6, 8} 

= {12} 

(A-B) n (A-C)= {4, 12} n {3, 6, 12} 

= {12} 

Apakah A - (B U C) = (A-B) n (A-C)? iya 
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KUNCI DAN PEMBAHASAN LKPD 6 

Keterangan: kunci/jawaban dicetak tebal 

Kegiatan 1 

Diketahui S = { L 2. 3, ... , 10} adalah himpunan semesta (semesta pembicaraan). A = { L 2. 

3, 4, 5}, 

dan B = {bilangan asli genap kurang dari 12}. Gambarlah dalam diagram Venn untuk 

a. An B 

b. Ac U B, dan 

c. B-A. 

Sebelum kalian mengambar diagram venn, lengkapilah titik- titik herikut ini! 

Penyelesaian 

B = {2, 4, 6 , 8, 10} 

a. An B = {1, 2, 3, 4, 5} n {2, 4, 6 , 8, 10} = {2, 4} 

Gambar diagram venn 

A B 

. 1 • 6 
• 8 

• 3 

· 10 
·s 

·7 . 9 

b. Ac U B = {6, 7, 8, 9, 10} U {2, 4, 6, 8, 10} = {2, 4, 6, 7, 8, 9, 10} 

Gambar diagram venn 
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c. B-A = {2, 4, 6, 8, 10} - {l, 2, 3, 4, 5} = {6, 8, 10} 

Gambar diagram venn 

. 1 

• 7 
·9 

Kegiatan 2 

Perhatikan digram venn berikut 

s A B 

c 

S = {kclompok ckslra kurikukr di kclasmu} 

A = {kclompok prarnuka ) 

B = {kclornpok kcscnianl 

C = {kclompok kcrohania11/kcag~m1aan} 

T entukanlah 

a. Sebutkan dan tentukan banyak siswa peserta pramuka saja? 
a dan b, jadi ada 2 orang siswa peserta pramuka saja 

b. Sebutkan dan tentukan banyak siswa pescrta kesenian saja? 
i dan j, jadi ada 2 orang siswa peserta kesenian saja 

c. Sebutkan dan tentukan banyak siswa peserta kerohanian/keagamaan saja? 
k, l, dan m, jadi ada 3 orang siswa peserta kerohanian/keagamaan saja 

d. Sebutkan dan tentukan banyak siswa peserta pramuka sekaligus kesenian? 
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c, jadi ada 1 orang siswa peserta pramuka sekaligus kesenian 
e. Sebutkan dan tentukan banyak s1swa peserta kesenian sekaligus 

kerohanian/keagamaan? 
g dan h, jadi ada 2 orang siswa peserta kesenian sekaligus 
kerohanian/keagamaan 

f. Sebutkan dan tentukan banyak SJS\Va peserta pramuka sekaligus 
kerohanian/keagamaan? 
e dan f, jadi ada 2 orang siswa peserta pramuka sekaligus 
kerohanian/keagamaan 

g. Sebutkan dan tentukan banyak siswa peserta ketiga-tiganya? 
d, jadi ada 1 orang siswa peserta ketiga-tiganya 

h. Berapakah banyak siswa peserta ekstra kurikuler di kelasmu? 
¢ 2 + 2 + 3 + 1 + 2 + 2 + 1 = 13 orang siswa 

i. Sebutkan dan tentukan jumlah siswa yang bukan peserta kegiatan ekstra kurikuler? 
p, q, dan r. Jadi ada 3 siswa yang bukan peserta kegiatan ekstra kurikuler 

J. Berapakah banyaknya siswa di kelas VII A? 
Banyaknya siswa = banyaknya siswa peserta ekstrakurikuler + banyaknya 
siswa yang bukan peserta kegiatan ekstra kurikuler = 13 + 3 = 16 
Jadi banyaknya siswa seluruhnya 16 orang. 

42997.pdf



135 

KUNCI DAN PEMBAHASAN LKPD 7 

Keterangan: kunci/jawaban dicetak tebal 

Kegiatan 1 

Dalam suatu kelas yang terdiri atas 40 siswa, diketahui 24 siswa gemar bermain tenis, 23 
siswa gemar sepak bola, dan 11 siswa gemar kedua-duanya. Tentukanlah. 

a. Banyak siswa yang hanya gemar bermain tenis 

b. Banyak siswa yang hanya gemar bennain sepak bola 

c. Banyak siswa yang tidak gemar kedua-duanya. 

d. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut 

Pembahasan 

Misalkan 

A = himpunan siswa yang gemar bermain tenis 

B = himpunan siswa yang gemar bermain sepak bola 

S = banyak siswa dalam satu kelas 

Maka 

n (A)= 24 

n (B) = 23 

n (An B) = 11 
n (S) = 40 

Ditanyakan: 
a. Banyak siswa yang hanya gemar bermain tenis = n (P) 
b. Banyak siswa yang hanya gemar bermain sepak bola = n (Q) 
c. Banyak siswa yang tidak gemar keduanya 

Penyelesaian 

a. Banyak siswa yang hanya gemar tenis = n (A) - n (A n B) = 24 - 11 = 13 
Jadi banyaknya siswa yang hanya gemar bermain tenis 35 siswa 

b. Banyak siswa yang hanya gemar sepak bola = n (B) - n (A n B ) = 23 - 11 = 12 
Jadi banyaknya siswa yang hanya gemar bermain sepak bola 12 siswa 

c. Banyak siswa yang tidak gemar keduanya 
= 40 - (13 + 12 + 11) 
= 40-36 
=4 

Jadi banyaknya siswa yang tidak gemar bermain tenis dan sepak bola 4 siswa 
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a. Gambar diagram venn 

Kegiatan 2 (kelompok) 

Sebuah lembaga penelitian meneliti makanan ringan yang dikonsumsi anak- anak. Dari 

basil penelitian, tercatat 18 merek hanya mengandung zat pewama buatan, 24 merek hanya 

mengandung penyedap rasa buatan, dan 10 merek mengandung kedua zat terse but. Jika ada 

9 merek tidak mengandung zat pewama buatan maupun penyedap rasa buatan. 

a. Berapa banyak merek makanan ringan yang diteliti oleh lembaga penelitian tersebut? 

b. Buatlah diagram venn dari himpunan tersebut! 

Pembahasan 

Misalkan 

P = Banyak merek makanan ringan yang hanya mengandung zat pewarna buatan = 

n (P) = 18 

Q = Banyak merek makanan ringan yang hanya mengandung penyedap rasa buatan 

= n (Q) = 24 

Banyak merek makanan ringan yang mengandung zat pewarna sintetik dan 

penyedap rasa buatan sekaligus = n (P n Q) = 10 

Banyak merek makanan ringan yang mengandung zat pewarna sintetik maupun 

penyedap rasa buatan = n (P U Qt = 9 

Ditanyakan: 

a. Berapa banyak merek makanan ringan yang diteliti oleh lembaga penelitian 

tersebut = n (S)? 

b. Buatlah diagram venn dari himpunan tcrsebut! 
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Penyelesaian 

a. n (S) = n (P) + n (Q) + n (P n Q) + n (P U Qr= 18 + 24 + 10 + 9 = 61 merek 

makanan ringan 

b. Gambar diagram venn 

9 
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I LAMPIRAN 2 J 
SILABUS 

Sekolah :SMP 
Kelas : VII 
Standar Kompetensi : ALJABAR 
4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Materi 

Dasar Pokok/ Kegiatan Pembelajaran lndikator Pencapaian Kompetensi 
Teknik Pembelajaran 

4.1 Memahami Himpunan ;;.. Mendeskripsikan benda-benda );;> Membedakan himpunan dan Tes tertulis 
pengertian yang sejenis yang ada sekitar bukan himpunan 
dan notasi kelas ~ Menentukan banyaknya anggota 
himpunan, ;;.. Mendiskusikan mana kumpulan himpunan dan notasinya. 
serta benda yang merupakan himpunan 
penyajiannya dan bukan himpunan 

~ Menyatakan banyaknya anggota 
himpunan dan notasinya. 

~ Menyajikan suatu himpunan Menyatakan himpunan dalam Tes tulis 
bentuk kata-kata, notasi dan 
mendaftar anggota himpunan 

Bentuk 
lnstrumen 

Tes uraian 

Tes uraian 

Mata Pelajaran 
Semester 

: Matematika 
: II (dua) 

Penilaian 
Alokasi 

Conteh Waktu 
lnstrumen 

Di antara kumpulan-kumpulan 1x40 menit 
berikut, manakah yang merupakan 
himpunan, jika kumpulan tersebut 
merupakan himpunan tentukanlah 
anggota-anggotanya, sajikan 
dengan mendaftar anggota-
anggotanya dan tentukan banyak 
anggotanya. 
a.Nama-nama bulan yang dimulai 

dengan huruf M dalam setahun. 
b.Bilangan genap antara 1 dan 10. 
c. Kue-kue yang enak. 
Nyatakan himpunan beriku 1x40 menit 
dengan menggunakan notasi 
himpunan atau mendaftar anggota 
himpunan 
a. A adalah himpunan nama-nama 

bu Ian masehi yang huru 
terakhirnya R 

b. N adalah himpunan bilangan 
Asli genap kurang dari 15. 

138 

Sumber 
Belajar 

Buku teks, 
LKS, kuis, 
(Jan 
ingkungan 
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Kompetensi 
Dasar 

~.2 Memahami 
konsep 
himpun an 
bagian 

Materi 
Pokok/ 

Pembelajaran 

Himpunan 

lRimpunan >--

y 

Kegiatan Pembelajaran lndikator Pencapaian Kompetensi 
Teknik Bentuk 

lnstrumen 
Mendiskusikan pengertian himpunanl Membedakan himpunan berhinggatres tertulis Ires Uraian 
berhingga dan tak berhingga dan tak berhingga 

Mendiskusikan perbedaan himpunanjMembedakan himpunan kosong danltes tertulis Ires Uraian 
kosong dan himpunan nol ~impunan nol 

Mendiskusikan pengertian himpunanl Menentukan himpunan semesta 
semesta dan cara menentukan 
himpunan semesta 

Mendiskusikan perbedaan 
himpunan bagian dan bukan 
himpunan bagian 
Mendiskusikan pengertian 
himpunan bagian 

1. Membedakan himpunan bagiantres tulis --lfes uraian 
dan bukan himpunan bagian 

2. Menemukan pengertian 
himpunan bagian 

Penilaian 

Contoh 
lnstrumen 

:selidikilah dari himpunan-himpunan 
berikut ini, manakah yang merupakan 
himpunan berhingga dan himpunan 
kak berhingga. Berikan alasanmu. 

a. A= himpunan bilangan prima 
kurang dari 25 

b. B = himpunan faktor dari 20 
c. C = himpunan Kelipatan dari 3 

Di antara himpunan-himpunan berikut, 
~entukanlah yang manakah himpunan 
~osong dan yang mana himpunan nol 
!a. Himpunan bilangan ganjil yang 

habis dibagi 2 
b. Himpunan nama-nama bulan yang 

lamanya lebih 31 hari 
le. Himpunan bilangan cacah yang 

jika ditambahkan dengan 9 maka 
hasilnya 9 
Ditentukan P = {2, 3, 5} dan Q = 
{1, 2, 3, 4, 5}. Pernyataan 
manakah yang benar? Jelaskan. 
a. P himpunan semesta dari Q. 
b. Q himounan semesta dari P. 

tentukan hubungan himpunan bagian 
n~ara himpunan-himpunan berikut. 
- {2, 3, 4, 5} 

B = himpunan bilangan asli kurang 
ldari 7 
C = himpunan huruf vokal 
D ={a, u} 
E = himpunan bilangan prima genap 
F = {3, 5} 

Alokasi 
Waktu 

l2x40 menit 
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Sumber 
Belajar 

Buku teks, 
:LKS, kuis, 
~an 
ingkungan 

1 x40 men it IBuku teks, 
lkuis, dan 
LKS 

42997.pdf



140 

Kompetensi Materi Penilaian 
Alokasi Sumber 

Dasar Pokok/ Kegiatan Pembelajaran lndikator Pencapaian Kompetensi 
Teknik Bentuk Contoh Waktu Belajar 

Pembelajaran 
lnstrumen lnstrumen 

).- Menemukan rumus banyak ).- Menentukan banyak himpunan rres tulis rres uraian Tentukan banyaknya himpunan bagian 1x40 menit Buku teks, 
himpunan bagian suatu himpunan bagian suatu himpunan dari himpunan berikut. kuis, dan ,,. Menentukan banyak himpunan a. A adalah himpunan bilangan asli LKS 
bagian suatu himpunan kurang dari 6. 

b. B adalah himpunan bilangan prima 
antara 2 dan 20. 

c. Q = himpunan nama-nama hari 
dalam seminggu yang tidak diawali 
huruf "S" 

~.3 Melakukan Himpunan ;;... Mendiskusikan pengertian irisan, 1. Menentukan lrisan Dua rres tulis rres uraian Diketahui: ~x40 menit Buku teks, 
operasi gabungan, dan pengurangan dua Himpunan S = {x x:::; 10, x bilangan cacah} Kuis, dan 
irisan, himpunan. 2. Menentukan Gabungan Dua P = {x 3 < x:::; 9, x bilangan ganjil} LKS 
gabungan, ~ Menentukan anggota himpunan Himpunan Q = {x 0:::; x:::: 10, x bilangan genap} 
kurang dengan operasi irisan, gabungan 3. Menentukan Selisih (Difference) Tentukanlah anggota-anggota dari 
(difference), dan pengurangan Dua Himpunan himpunan: 
dan ~ Mendiskusikan pengertian 4. Menentukan Komplemen Suatu a. P' 
komplemen komplemen suatu himpunan Himpunan b. Q' 
pad a ~ Menentukan anggota komplemen c. PnQ 
himpunan suatu himpuanan d. PUQ 

e. P' na· 
f. P'UQ' 
Q. Q'-P' 

Himpunan ~ Mendiskusikan sifat-sifat suatu Menggunakan Sifat-Sifat Operasi Tes tulis Tes uraian Diketahui himpunan-himpunan berikut: ~x40 menit Buku teks, 
himpunan Himpunan 'A= {O, 1, 3, 5} kuis, dan 

);. Membuktikan ulang sifat-sifat B = {2, 4, 5, 7, 8} LKS 
suatu himpunan c = {2, 3, 4, 6} 

if'unjukan bahwa 
a. AnB=BnA 
b. (A n B) n c = A n (B n C) 
c. AUB=BUA 
d. (A U B) U C = A U (B U C) 
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Kompetensi Materi Penilaian 
Alokasi Sumber 

Dasar Pokok/ Kegiatan Pembelajaran lndikator Pencapaian Kompetensi 
Teknik Bentuk Contoh Waktu Belajar Pembelajaran 

lnstrumen lnstrumen 

4.4 Menyaji kan Himpunan );.- Mendiskusikan cara-cara 1. Mengambarkan diagram Venn Tes tulis Tes uraian Diketahui S = {1, 2, 3, .. ., 1 O} adalah 2x40 menit Buku teks, 
himpunan menyajikan himpunan termasuk untuk irisan atau gabungan himpunan semesta (semesta 1<uis, dan 
dengan menggunakan diagram dua himpunan dengan pembicaraan), A= {1, 2, 3, 4, 5}, LKS 
diagram y Menggunakan diagram Venn untuk 2. Menggambarkan diagram Venn k:ian B = himpunan bilangan Asli genap 
Venn menyajikan irisan atau gabungan untuk selisih (difference) suatu kurang dari 12. Gambarlah dalam 

dua himpunan himpunan dari himpunan kliagram Venn untuk An 8, Ac U 8, 
y Menggunakan diagram Venn untuk lainnya kian B -A 

menyajian selisih (difference) suatu 3. Menggambarkan diagram Venn 
himpunan dari himpunan untuk komplemen suatu 

y Menggunakan diagram Venn untuk himpunan 
menyajikan komplemen suatu 
himpunan 

y Mendiskusikan cara menafsirkan Menafsirkan suatu diagram Venn !Tes tulis !Tes uraian §) /---~~ 
suatu diagram Venn IB ~ ·10 ,·~\ 

\:_~' )B 15 •8 I 

.i ~..._ .// ,3 ----
Dengan mendaftar anggota-
anggotanya, tentukanlah banyaknya 
anggota himpunan berikut. 

a. A 
b. An B 
c. sue 
d. s 
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Kompetensi Materi 

Dasar Pokok/ 
Pembelajaran 

4.5 Menggu Himpunan );;> 

nakan 
konsep 
himpunan 
dalam " ,. 
pemecaha 
n masalah 

Kegiatan Pembelajaran lndikator Pencapaian Kompetensi 
Teknik 

Menggunakan konsep himpunan, a. 
khususnya irisan dan gabungan 
untuk menyelesaikan masalah 
sehari-hari b. 
Menggunakan diagram Venn untuk 
menyelesaikan masalah sehari-
hari c. 

Menyetujui : 
Guru mata pelajaran, 

Abdul Hakim, S.E 
NIP. 19750322 200801 1 006 

Memecahkan masalah sehari- res tulis 
hari dengan konsep irisan 
himpunan 
Memecahkan masalah sehari-
hari dengan konsep gabungan 
himpunan 
Mengambarkan diagram Venn 
untuk pemecahan masalah 
sehari-hari 

Mengetahui, 
Kepala SMP Negeri 1 Lape, 

Usman S.Pd 
NIP. 19611213 198301 1 005 

Penilaian 

Bentuk Conteh 
lnstrumen lnstrumen 

Tes uraian Dari 143 siswa SMP kelas VII, 
~ernyata 95 anak gemar Matematika, 
87 anak gemar Fisika, dan 60 anak 
Semar keduanya. Tentukanlah berapa 
~nak yang: 
a. gemar Matematika tetapi tidak 

gemar Fisika; 
b. gemar Fisika, tetapi tidak gemar 

Matematika; 
c. tidak gemar keduanya! 

Sumbawa, Juli 2016 

Peneliti, 

Ihsan Haryadi, S. Pd 
NIM.500651469 
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Alokasi Sumber 
Waktu Bel ajar 

2x40 menit Buku teks, 
l<uis, dan 
LKS 
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Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pelajaran Matematika 

Standar Kompetensi 
4.Menggunakan konsep 

himpunan dan 
diagram Venn dalam 
pemecahan masalah. 

5.Memahami hubungan 
garis dengan gans, 
gans dengan sudut, 
sudut dengan sudut, 
serta menentukan 
ukurannya. 

6.Memahami konsep 
seg1 em pat dan 
menentukan 
ukurannya. 

· 7.Memahami 
segitiga 
menentukan 
ukurannya. 

konsep 
dan 

SMP kelas VII Semester 2 

Kompetensi Dasar 
4.1 Memahami pengertian dan notasi himpunan serta, I 

panyaJtannnya. 
4.2 Memahami konsep himpunan bagian. 
4.3 Melakukan operasi irisan, gabungan, selisih (difference), 

dan komplemen pada himpunan. 
4.4 Menyajikan himpunan dengan diagram Venn. 
4.5 Menggunakan konsep himpunan dalam pemecahan 

masalah. 
7 .1 Menentukan hubungan antara dua garis, serta besar dan 

jenis sudut. 
7.2 Memahami sifat-sifat sudut yang terbentukjika 

dua garis berpotongan atau dua garis sejajar berpotongan 
dengan garis lain. 

7 .3 Melukis sudut. 
7.4 Membagi Sudut 
8.1 Mengidentifikasi sifat-sifat perseg1 panJang, persegi, 

trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan laying-layang. 
8.2 Menghitung keliling dan luas bangun segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

9.1 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan 
sudutnya. 

9.2 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga serta 
menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

9.3 Melukis segitiga, garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan 
garis sumbu. 
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RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN (RPP) I 

Pertemuan ke- 1 dan ke- 2 

Sekolah : SMPN 1 Lape 

Kelas/Semester : VII/II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Himpunan 

jumlah pertemuan : 2 pertemuan ( 4 x 40 menit) 

I. STANDAR KOMPETENSI 
Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah 

!!. KOMPETENSI DASAR 
4.1 Memahami pengertian dan notasi himpunan serta, panyajiannnya 

JI!. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1. Membedakan kumpulan yang merupakan himpunan dan bukan himpunan 

2. Menentukan notasi himpunan dan banyak anggota suatu himpunan. 
3. Menyatakan himpunan dalam bentuk kata-kata, notasi pembentuk himpunan dan mendaftar 

anggota himpunan 
4. Membedakan himpunan berhingga dan tak berhingga 
5. Membedakan himpunan kosong dan himpunan nol 
6. Menentukan himpunan semesta 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Kognitif 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat: 
a. Membedakan kumpulan yang merupakan himpunan dan bukan himpunan 
b. Menentukan notasi himpunan dan banyak anggota suatu himpunan. 
c. Menyatakan himpunan dalam bentuk kata-kata, notasi pembentuk himpunan dan mendaftar 

anggota himpunan 
d. Membedakan himpunan berhingga dan tak berhingga 
e. Membedakan himpunan kosong dan himpunan nol 
f. Menentukan himpunan semesta 

2 Afektif 
Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat: 
a. Meyakini bahwa Tuhan yang Maha Kuasa telah menciptakan alam semesta dengan 

keteraturan 
b. Membangun sikap kerjasama, kepedulian terhadap lingkungan, berani mengemukakan 

pendapat, menerima perbedaan pendapat, dan tangungjawab. 

V. MATER! AJAR 

Pengertian himpunan 

Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga 
dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam 
himpunan tersebut. 
Notasi himpunan 
Suatu himpunan biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf besar (kapital) A, B, C, ... , Z. 
Adapun benda atau objek yang termasuk dalam himpunan tersebut ditulis dengan menggunakan 
pasangan kurung kurawal { ... }. 
Menyatakan Suatu Himpunan 
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Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan tiga cara sebagai berikut. 
a. Dengan kata-kata. 

145 

Dengan cara menyebutkan semua syarat/sifat keanggotaannya. Contoh: P adalah himpunan 
bilangan prima antara 1 dan 10 . 

b. Dengan notasi pembentuk himpunan. 
Sama seperti menyatakan himpunan dengan kata-kata, pada cara ini disebutkan semua 
syarat/sifat keanggotannya. Namun, anggota himpunan dinyatakan dengan suatu peubah. Peubah 
yang biasa digunakan adalah x atauy. Contoh: x I 1 < x < 10, x bilangan prima }. 

c. Dengan mendaftar anggota-anggotanya. 
Dengan cara menyebutkan anggota-anggotanya, menuliskannya dengan menggunakan kurung 
kurawal, dan anggota-anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Contoh: P ={2, 3, 5, 7} 

VI. ALOKASI WAKTU : 4 x 40 menit (4 jam pelajaran) 

VII. METODE PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran 
Metode 

: Pembelajaran berbasis masalah 
: diskusi kelompok, penugasan dan Tanya iawab 

VIII. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
1. Pertemuan I 

a. Pendahuluan (10 menit) 

No Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 
men it 

Kegitan -l-W"ktu -
t--~+-~~~~~~~~t--~~~~~~+-~~~~~~~~~~ 

1 

2 

Mengucapkan 
salam dan 
mengarahkan siswa 
untuk berdoa 

Menyampaikan 
judul materi pokok, 
SK/KD serta 
Jangkah-langkah 
pembelajaran yang 
akan dilaksanakan. 

Menjawab 
salam dan 
berdoa dengan 
hi km ad 

Meminta salah satu siswa untuk 1 
memimpin berdoa. (kegiatan 
berdoa dilakukan jika guru 
mengajar pada jam pertama) 

Mendengarkan - Guru menjelaskan aturan 1-3 --1 
penjelasan main dan pentingnya 
guru dan aktif mentaati aturan main 
bertanya jika tersebut 
ada yang tidak - Aturan diskusi dalam ,1 I 
dipahami kelompok disediakan dan 

dilampirkan dalam LKPD 1· 

- Guru menyampaikan bahwa 
mulai pertemuan berikutnya I 
setiap kelompok akan I 
mendapatkan kartu prestasi I 
berupa kelompok baik, sangat l 
baik dan super baik I 

sangat ditentukan dari skor 

- Guru menyampaikan rata-1 J 
rata skor total kelompok 

~~+-~~~~~~~~1--~~~~~~+-~k_u_is_i_n_d_iv_i_d_u_a_l~-~~~--+-----· 
3 Membagi kelompok 

dan menjelaskan 
a tu ran kerja 
kelompok 

Mendengarkan 
penjelasan 
guru dan aktif 
bertanya jika 
ada yang tidak 
dipahami 

- Anggota kelompok terdiri 4 
dari 4 siswa dan maksimal 5 
siswa dengan pemperhatikan 1' 

keragaman kemampuan. I 

- Berdasarkan hasil pretest I I' 

diranking siswa yang i 
berkemampuan tinggi, sedang I I 
danrendah. l' 

- Meminta siswa membentuk. ~--__J 
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struktur kelompok yang 
terdiri dari ketua dan anggota 
kelompok. 

- Meminta siswa memberi 
nama kelompok 

4 Memotivasi siswa Mendengarkan Menyampaikan kepada siswa 
akan pentingnya penjelasan dengan belajar pengertian 
materi himpunan guru dan aktif himpunan kita akan dapat 

menjawab jika mengelompokan benda-benda 
guru bertanya di sekeliling kita dengan definisi 

yang jelas 

b. Kegiatan Inti (60 menit) 

No 

1 

2 

3 

4 

Aktivitas Guru 

Meminta siswa 
membentuk 
kelompok sesuai 
dengan anggota 
kelompok yang 
telah ditetapkan 

Menggali 
pengetahuan siswa 
tentang kumpulan 
dengan bertanya 
tentang kumpulan 
yang ada di sekitar 
kelas 

Aktivitas Siswa 

Antusias untuk 
membentuk 
kelompok 

Mendengarkan 
penjelasan 
guru dan aktif 
menjawab jika 
guru bertanya 

Kegiatan 

- Guru membacakan aturan 
kelompok 

- Guru memotivasi siswa untuk 
dapat bekerja sama dengan 
anggota kelompok 

- Guru mengingatkan bahwa 
setiap siwa bertangggung 
jawab terhadap keberhasilan 
kelompoknya 

- Guru mengarahkan siswa 
agar siswa menyebutkan 
kumpulan yang dekat dengan 
kehidupan siswa, seperti 
kumpulan alat tulis dsb 

- Melakukan retleksi bahwa 
Tuhan yang Maha Kuasa telah 
menciptakan benda-benda 
yang ada dengan keteraturan 

Membagikan LKPD - Terlibat aktif - Pengembangan karakter 
1 dan memberi dalam positif seperti kerjasama, 
kesempatan 
kepada siswa -
untuk berdiskusi 
dalam kelompok 
dan membahas 
kegiatan 1-5 
tentang pengertian 
himpunan dan cara 
menyajikan 
himpunan 

diskusi 
Mengerjakan 
LKPD 1 
kegiatan 1-5 

Meminta 
perwakilan 

Memperesen 
salah tasikan 

kepemimpinan, dan tanggung 
jawab terjadi secara langsung 
dalam proses diskusi 
kelompok 

- Guru mencontohkan tentang 
pentingnya kepedulian dan 
tanggung jawab dengan 

I 
berkeliling kelas dan 
membantu menyelesaikan 
kesulitan siswa 
Membantu siswa yang tidak 
aktif dalam diskusi kelompok 
Guru mengamati hasil 
pekerjaan siswa pada LKPD 1 
kegiatan 2 - 5 
Guru meminta siswa 
menyajikan simpulan dan 
jawaban kegiatan 4 dan 5 
pada karton manila yang 
disediakan 
Guru mendorong siswa untuk 
berani mempresentasikan 

--

2 

Waktu 
f menit) 

5 

10 

25 

5 
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5 

6 

satu kelompok 
untuk 
mempresentasikan 
pekerjaannya 
secara lisan 

Melakukan diskusi 
kelas tentang 
pengertian 
himpunan dan cara 
menyajikan 
himpunan 

Guru membagikan 
soal kuis kepada 
siswa secara 
individu (soal kuis 
1 dan pembahasan 
terlampir) 

simpulan dan 
jawaban 
kegiatan 4 dan 
5 secara lisan 

jawabannya 
Guru mengucapkan 
terimakasih kepada 
perwakilan kelompok yang 
telah mempresentasikan 
jawabannya 

Terlibat 
dalam 
kelas 

aktif - Memberi kesempatan kepada 
diskusi siswa dari kelompok lain 

untuk bertanya, menanggapi, 
memberi masukan dan 
sebagainya 

- Guru memberikan umpan 
balik berupa koreksi jika ada 
konsep yang tidak tepat dan 
memberikan penguatan jika 
ada yang perlu ditekankan 

Mengerjakan 
soal kuis yang 
diberikan oleh 

- Guru mengingatkan kembali 
pentingnya skor individual 
bagi pencapaian skor 
kelompok guru. 

- Guru menyampaikan 
pentingnya jujur dalam 
mengerjakan kuis 

- Guru menegur siswa jika ada 
siswa yang berusaha curang 
atau bekerja sama dalam 
menjawab kuis 

c. Penutup (10 menit) 

No Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Kegiatan 

1 Guru mengarahkan Siswa membuat Tanya jawab antara guru 
siswa membuat rangkuman dari dan siswa 
rangkuman dari yang kegiatan 
telah mereka pelajari pembelajaran 

2 Guru meminta siswa Siswa membuat - Tanya jawab antara guru 
membuat simpulan simpulan dan siswa Guru 
tentang nilai-nilai tentang karakter - Mengarahkan jawaban 
positif yang terkandung positif siswa 
dalam proses 
pembelajaran 

3 Membagikan I em bar Mendengarkan - Menyampaikan kepada 
soal pekerjaan rumah penjelasan guru siswa bahwa PR 
( soal PR 1 dan kunci dikumpulkan pada 
jawaban terlampir) pertemuan selanjutnya 

- Menyampaikan kepada 
siswa agar mengerjakan 
PR dengan sungguh-
sunguh dan 
dikumpulkan tepat pada 
waktunya 

4 Mernin ta siswa untuk Memperhatikan Menyampaikan kepada 

147 

5 

10 

Waktu 
(menit) 

2 

2 

2 

2 
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No 

1 

2 

4 

mempelajari di rumah penjelasan guru 
yang akan dipelajari 
pad a pertemuan 
berikutnya tentang 
himpunan berhingga 
dan tak berhimrn:a 
Memimpin berdoa dan Berdoa, 
mengucapkan salam menjawab salam, 
(Kegiatan berdoa, merapikan kelas, 
merapikan ruangan dan bersalaman 
dan bersalaman IOI dengan guru 
dilakukan jika guru 
mengajar pada jam 
pelajaran terakhir) 

2. Pertemuan II 
a. Pendahuluan (10 menit) 

Aktivitas Guru 

Mengucapkan salam 
dan mengarahkan siswa 
untuk berdoa 

Membagikan hasil kuis 
dan PR pada pertemuan 
sebelumnya sekaligus 
mengumumkan 
perolehan nilai kuis 
masing-masing 
kelompok 

Menyampaikan 
langkah-langkah 
pembelajaran yaitu 
pembelajaran 
kooperatif tipe ST AD 

Aktivitas Siswa 

Menjawab salam 
dan berdoa 
dengan hikmad 

Memperhatikan 
pengumuman 
yang 
disampaikan 
guru 

Mendengarkan 
penjelasan guru 
dan aktif 
bertanya jika ada 
yang tidak 

siswa bahwa pada 
pertemuan selanjutnya 
akan ditanyakan "apakah 
siswa mempelajari materi 
yang diminta untuk 
dipeiajari" 
- Sebelum berdoa guru 

mengingatkan agar 
siswa merapikan meja, 
bangku dan menghapus 
papan tulis setelah 
pelajaran ditutup 

- Guru memimpin doa dan 
dilanjutkan dengan 
mengucapkan salam 

- Guru mengawasi siswa 
yang merapikan meja, 
bangku dan mengapus 
papan tulis 

- Guru bersalaman dengan 
siswa 

Kegiatan 

Meminta salah satu siswa 
untuk memimpin berdoa. 
(kegiatan berdoa 
dilakukan jika guru 
mengajar pada jam 
pertama) 

- Guru memotivasi siswa 
untuk terus 
meningkatkan prestasi 
dan hasil kuisnya 

- Guru mendorong 
siswa/kelompok agar 
mengekspresikan 
kegembiraannya dengan 
cara yang benar 
misalnya dengan 
mengucap alhamdulillah 
bagi yang beragama 
Islam 

- Guru membagikan 
hadiah berupa kartu 
prestasi kepada setiap 
kelompok (kelompok 
baik, sangat baik dan 
super baik) 

- Guru 
kembali 
dan 
mentaati 
terse but 

mengingatkan 
aturan main 

pentingnya 
aturan main 

2 

Waktu 
[mnt) 

1 

3 

2 
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6 

No 

1 

2 

3 

dipahami 

Memotivasi siswa untuk Mendengarkan 
terlibat aktif dalam penjelasan guru 
kegiatan pembelajaran dan aktif 
dan menyampaikan menjawab jika 
manfaat materi guru bertanya 
pembelajaran dalam 
kehidupan sehari-hari 

Guru melakukan Mendengarkan 
apersepsi materi penjelasan guru 
pengertian himpunan dan aktif 
dan anggota himpunan menjawab jika 

guru bertanya 

b. Kegiatan Inti (60 menit) 

Aktivitas Guru 

Meminta siswa 
membentuk kelompok 
dengan anggota yang 
sama pada pertemuan 
pertama 

Menjelaskan kerangka 
umum materi himpunan 
berhingga, himpunan 
tak berhingga, 
himpunan kosong, 
himpunan no!, dan 
himpunan semesta 

Aktivitas Siswa 

Antusias untuk 
membentuk 
kelompok 

Memperhatikan 
penjelasan guru 

- Aturan diskusi dalam 
kelompok disediakan 
dan dilampirkan dalam 
LKPD 

Memotivasi siswa bahwa 
masih ada kesempatan 
untuk memperbaiki nilai 
individu dan kelompok 

Guru menanyakan 
pengertian himpunan dan 
anggota himpunan 

Kegiatan 

- Guru memotivasi siswa 
untuk dapat bekerja 
sama dengan anggota 
kelompok 

- Guru mengingatkan 
bahwa setiap siwa 
bertangggung jawab 
terhadap keberhasilan 
kelompoknya 

Guru menyisipkan nilai
nilai karakter positif pada 
materi yang disampaikan, 

I 

misalkan bahwa 
beragamnya jenis 

. himpunan menunjukan 
bahwa kita juga harus 
menghargai keragaman. 

Membagikan LKPD 2 -
tentang materi 

Terlibat aktif -
dalam 

Guru mencontohkan 
ten tang pentingnya 
pemecahan masalah 
dengan berkeliling kelas 
dan membantu 
menyelesaikan kesulitan 
siswa 

himpunan berhingga 
dan tak berhingga, -
himpunan kosong dan 
himpunan no) serta 
himpunan semesta 

diskusi 
Mengerjakan 
LKPD 2 
kegiatan 1-4 

- Membantu siswa yang 
tidak aktif dalam diskusi 
kelompok 

- Guru mengamati hasil 
pekerjaan siswa pada 
LKPD 2 kegiatan 1 - 4 

- Guru meminta siswa 
menyajikan simpulan 
dan jawaban kegiatan 4 
dan 5 pada karton 
manila yang disediakan 

2 

2 

Waktu 
(runt) 

2 

10 

25 

149 
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4 Meminta perwakilan Mempresentasi Guru mendorong siswa 3 
salah kelompok untuk kan simpulan untuk berani 
mempresentasikan hasil dan jawaban mempresentasikan 
diskusi secara lisan kegiatan 4 dan 5 jawabannya 

Guru mengucapkan 
terimakasih kepada 
perwakilan kelompok 
yang telah 
mempresentasikan 
jawabannva 

5 Melakukan diskusi kelas Terlibat aktif - Memberi kesempatan 5 
himpunan berhingga dalam diskusi kepada siswa dari 
dan tak berhingga, kelas kelompok Iain untuk 
himpunan kosong dan bertanya, menanggapi, 
himpunan nol serta memberi masukan dan 
himpunan semesta sebagainya 

- Guru memberikan 
um pan balik berupa 
koreksi jika ada konsep 
yang tidak tepat dan 
memberikan penguatan 
jika ada yang perlu 
ditekankan 

6 Guru membagikan soal Mengerjakan - Guru mengingatkan 10 
kuis kepada siswa soal kuis yang kembali pentingnya skor 
secara individu (soal diberikan oleh individual bagi 
kuis 2 dan kunci guru. pencapaian skor 
jawaban terlampir) kelompok 

c. Penutup (10 menit) 

No Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Kegiatan Waktu 
fmnt) 

1 Guru mengarahkan Siswa membuat - Tanya jawab antara 2 
siswa membuat rangkuman dari guru dan siswa. 
rangkuman dari kegiatan - Guru mengarahkan 
yang telah mereka pembelajaran jawaban siswa. 
pelajari 

2 Guru meminta Siswa membuat Tanya jawab antara guru 2 
siswa membuat simpulan dan siswa. Guru 
simpulan mengarahkan jawaban 

siswa. 
3 Membagikan Mendengarkan - Menyampaikan kepada 2 

I em bar soal penjelasan guru siswa bahwa PR 
pekerjaan rum ah dikumpulkan pada 
(soal PR 2 dan pertemuan selanjutnya 
kunci jawaban - Menyampaikan kepada 
terlampir) siswa agar mengerjakan 

PR dengan sungguh-
sunguh dan dikumpulkan 
tepat pada waktunva 

4 Meminta siswa Memperhatikan Menyampaikan kepada 2 

untuk mempelajari penjelasan guru siswa bahwa pada 
di rumah yang akan pertemuan selanjutnya 
dipelajari pad a akan ditanyakan "apakah 
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pertemuan siswa mempelajari materi 
berikutnya yaitu yang diminta untuk 
materi himpunan dipelajari" 
bagian 

5 Memimpin berdoa Berdoa, - Sebelum berdoa guru 2 
dan mengucapkan menjawab mengingatkan agar siswa 
salam salam, merapikan meja, bangku 
(Kegiatan berdoa, merapikan kelas, dan menghapus papan 
merapikan dan bersalaman tulis setelah pelajaran 
ruangan dan dengan guru ditutup 
bersalaman ini - Guru memimpin doa dan 
dilakukan jika dilanjutkan dengan 
guru mengajar mengucapkan salam 
pad a jam - Guru mengawasi siswa 
pelajaran yang merapikan meja, 
terakhir) bangku dan mengapus 

papan tulis 
- Guru bersalaman dengan 

siswa 

IX.ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Dame Rosida Manik. (2009). Penunjang Be/ajar Matematika untuk SMP/MTs kelas 7. Jakarta: Pusat 
Perbukuan Depdiknas 

2. Dewi Nuharini & Tri Wahyuni. (2008). Matematika konsep dan aplikasinya untuk SMP/MTs kelas 
VII. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

3. Lembar Kegiatan Peserta Didik nomor 1 dan 2 
4. Kuis pertama dan kedua 
5. Kertas manila, spidol, gunting dan Jakban 

X. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
l. Aspek yang dinilai yaitu kognitif berupa prestasi 
2. eknik Penilaian kognitif dengan penskoran analitik 
3. Bentuk Instrumen aspek kognitif dengan kuis dan tes hasil belajar 

Sumbawa, Juli 2016 
Menyetujui : 

Guru mata pelaj aran, Peneliti, 

Abdul Hakim, S.E 
NIP. 19750322 200801 1 006 

Ihsan Haryadi, S. Pd 
NIM.500651469 

Mengetahui: 
Kepala SMP Negeri 1 Lape, 

Usman S.Pd 
NIP. 19611213 1983011 005 
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RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN (RPP) II 

Pertemuan ke- 3 

Sekolah : SMPN 1 Lape 

Kelas/Semester : VII/ II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Himpunan 

Jumlah pertemuan : 1 pertemuan (2 x 40 menit) 

I. STANDAR KOMPETENSI 
Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah 

II. KOMPETENSI DASAR 
4.2 Memahami konsep himpunan bagian 

III. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1. Membedakan himpunan bagian dan bukan himpunan bagian 
2. Menemukan pengertian himpunan bagian 
3. Menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Kognitif 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat: 
a. Membedakan himpunan bagian dan bukan himpunan bagian 
b. Merumuskan/menemukan pengertian himpunan bagian 
c. Menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan 

2. Afektif 
Membangun sikap kerjasama, kepedulian terhadap lingkungan, berani mengemukakan 
pendapat, memahami perbedaan pendapat dan tangungjawab. 

V. MATER! AJAR 
Pengertian Himpunan Bagian 
Himpunan A merupakan himpunan bagian B, jika setiap anggota A juga menjadi anggota B dan 
dinotasikan Ac B atau B :=i A. 

Himpunan A bukan merupakan himpunan bagian B, jika terdapat anggota A yang bukan 
anggota B, dan dinotasikan A CL B. 

Menentukan Banyaknya Himpunan Bagian dari Suatu Himpunan 
Banyaknya semua himpunan bagian dari suatu himpunan adalah 2n, dengan n banyaknya 
anggota himpunan tersebut. 

VI. ALOKASI WAKTU : 2 x 40 menit (2 jam pelajaran) 

VII. METODE PEMBELAJARAN 
Model pembelajaran 
Metode 

: Pembelajaran berbasis masalah 
: diskusi kelompok, penugasan dan Tanya jawab 
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VIII. KEGIAT AN PEMBELAJARAN 
1. Pertemuan 3 

a. Pendahuluan (10 menit) 

No Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Kegiatan Waktu 
fmnt) 

1 Mengucapkan Menjawab salam Meminta salah satu siswa untuk 1 
salam dan dan berdoa memimpin berdoa. (kegiatan 
mengarahkan dengan hikmad berdoa dilakukan jika guru i 

siswa untuk mengajar pada jam pertama) 
berdoa 

2 Membagikan hasil Memperhatikan - Guru memotivasi siswa untuk 3 
kuis dan PR pad a dengan antusias terus meningkatkan prestasi dan 
pertemuan hasil kuisnya 
sebelumnya - Guru membagikan hadiah berupa 
sekaligus kartu prestasi kepada setiap 
mengumumkan kelompok (kelompok baik, sangat 
perolehan nilai baik dan super baik) 
kuis masing-
masing kelompok 

3 Menyampaikan Mendengarkan - Guru mengingatkan kembali 2 
judul materi yang penjelasan guru a tu ran main dan pentingnya 

I akan dibahas dan dan aktif bertanya mentaati aturan main tersebut 
langkah-langkah jika ada yang tidak - A tu ran diskusi dalam kelompok 

I pembelajaran dipahami disediakan dan dilampirkan dalam 
LKPD 

4 Memotivasi siswa Mendengarkan Menyampaikan manfaat materi 2 I 
untuk terlibat aktif penjelasan guru pembelajaran dalam kehidupan 
dalam kegiatan dan aktif sehari-hari 
pembelajaran. menjawab jika 

guru bertanya 
5 Guru melakukan Mendengarkan Mengingatkan kembali materi 2 

I 

apersepsi materi penjelasan guru anggota himpunan 
sebelumnya dan aktif 
tentang anggota menjawab jika 
himpunan guru bertanva 

b. Kegiatan Inti (60 menit) 

No Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Cara mengintegrasikan karakter Waktu 
(mnt) 

1 Mernin ta siswa Antusias untuk - Guru memotivasi siswa untuk 3 
membentuk membentuk dapat bekerja sama dengan 
kelompok dengan kelompok anggota kelompok 
anggota kelompok - Guru mengingatkan bahwa setiap 

I seperti pad a siwa bertangggung jawab terhadap 
pertemuan keberhasilan kelompoknya I 
sebelumnya 

2 Menjelaskan Memperhatikan Menyisipkan nilai-nilai karakter 10 
kerangka um um penjelasan guru positif pad a materi yang 
materi pengertian disampaikan, misalkan bahwa kita 
himpunan bagian adalah bagian dari masyarakat 
dan menentukan sekolah yang menentukan baik-1 
banyaknya tidaknya sekolah 
himpunan bagian 
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4 

5 

6 

No 

1 

dari suatu 
himpunan 
Membagikan LKPD -
3 dan memberi 
kesempatan -
kepada siswa 
untuk berdiskusi 
tentang pengertian 
himpunan bagian 
dan menentukan -
banyaknya 
himpunan bagian 
dari suatu 
himpunan serta 
so al yang 
diberikan 

Terlibat aktif - Pengembangan karakter positif 
dalam diskusi seperti kerjasama, kepemimpinan, 
Mengorganisas 
ikan tu gas 
masing-masing 
anggota 
kelompok 
Mengerjakan 
LKPD 3 
kegiatan 1-5 

dan tanggung jawab terjadi secara 
langsung dalm proses diskusi 
kelompok 

- Guru mencontohkan tentang 
pentingnya kepedulian dan 
tanggung jawab dengan berkeliling 
kelas dan membantu 
menyelesaikan kesulitan siswa 
Membantu siswa yang tidak aktif 
dalam diskusi kelompok 

- Guru mengamati hasil pekerjaan 
siswa pada LKPD 3 kegiatan 1 - 5 

- Guru meminta siswa menyajikan 
simpulan dan jawaban kegiatan 3 
dan 5 pada karton manila yang 
disediakan 

Meminta 
perwakilan salah 
satu kelompok 
untuk 
mempresentasikan 
has ii diskusi 
kelompok secara 
lisan 

Memperesentasi 
kan simpulan dan 
jawaban kegiatan 
3 dan 5 secara 

Guru mendorong siswa untuk 
berani mempresentasikan 
jawabannya 
Guru mengucapkan terimakasih 
kepada perwakilan kelompok yang 
tel ah mempresentasikan 

Mengarahkan dan 
membimbing siswa 
melakukan diskusi 
kelas 

Guru membagikan 
soal kuis kepada 
siswa secara 
individu (soal kuis 
3 dan pembahasan 
terlampir) 

lisan 

Terlibat 
dalam 
kelas 

jawabannya 

aktif - Memberi kesempatan kepada 
diskusi siswa dari kelompok lain untuk 

bertanya, menanggapi, memberi 
masukan dan sebagainya 

- Guru memberikan umpan balik 
berupa koreksi jika ada konsep I 
yang tidak tepat dan memberikan 
penguatan jika ada yang perlu 
ditekankan 
Guru mengingatkan kembali 
pentingnya skor individual bagi 
pencapaian skor kelompok 

Siswa menerima -
dan mengerjakan 
soal kuis yang 
diberikan oleh - Guru mengingatkan pentingnya 

jujur dalam mengerjakan kuis guru. 
- Guru menegur siswa jika ada siswa 

yang berusaha curang atau bekerja 
sama dalam menjawab kuis 

c. Penutup (10 menit) 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Cara mengintegrasikan karakter 

Guru meminta Siswa membuat - Tanya jawab antara guru dan 
siswa membuat rangkuman dari siswa. 
rangkuman dari kegiatan - Guru mengarahkan jawaban siswa. 
yang telah mereka pembelajaran 
pelajari 

154 

25 

5 

5 

I 
10 

Waktu 
I (mnt) 

2 

I 
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2 Guru meminta Siswa membuat - Tanya jawab antara guru dan 2 
siswa membuat simpulan tentang siswa. 
simpulan tentang karakter positif - Guru mengarahkan jawaban siswa. 
nilai-nilai positif 
yang dialami siswa 
dalam proses 
pembelajaran 

3 Membagikan Mendengarkan - Menyampaikan kepada siswa 2 
I em bar so al penjelasan guru bahwa PR dikumpulkan pada 
pekerjaan rumah pertemuan selanjutnya 

I (soal PR 3 dan - Menyampaikan kepada siswa agar 
I kunci jawaban mengerjakan PR dengan sungguh- I 

terlampir) sunguh 

4 Meminta siswa M emperhatikan Menyampaikan kepada siswa bahwa 2 
untuk mempelajari penjelasan guru pada pertemuan selanjutnya akan 
di rum ah yang ditanyakan "apakah siswa 
akan dipelajari mempelajari materi yang diminta 
pad a pertemuan untuk dipelajari" 
berikutnya yaitu 
materi operasi 
himpunan 

5 Memimpin berdoa Berdoa, - Sebelum berdoa guru 2 
dan mengucapkan menjawab salam, mengingatkan agar siswa 
salam merapikan kelas, merapikan meja, bangku dan 
(Kegiatan berdoa, dan bersalaman menghapus papan tulis setelah 
merapikan dengan guru pelajaran ditutup 
ruangan dan - Guru memimpin doa dan 
bersalaman .. dilanjutkan dengan mengucapkan m1 

dilakukan jika guru salam 
mengajar pada jam - Guru mengawasi siswa yang 
pelajaran terakhir) merapikan meja, bangku dan 

mengapus papan tulis 
- Guru bersalaman dengan siswa 

X. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Dewi Nuharini & Tri Wahyuni. (2008). Matematika konsep dan aplikasinya untuk SMP/MTs 
kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

2. A. Wagiyo, F. Surati & Irene Supradiarini. (2008). Pegangan be/ajar matematika untuk 
SMP/MTs kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

3. Lembar Kegiatan Peserta Didik 3 
4. Kuis 3 
5. Kertas manila, spidol, gunting dan lakban 

X. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
l. Aspek yang dlnilai yaitu kognilil uernµa µreslc1si 
2. Teknik Penilaian kognitif dengan penskoran analitik 
3. Bentuk Instrumen aspek kognitif dengan kuis dan tes hasil belajar 
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RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN (RPP) Ill 

Pertemuan ke- 4 dan ke- 5 

Sekolah : SMPN 1 Lape 

Kelas/Semester : VII/II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Himpunan 

Jumlah pertemuan : 2 pertemuan (4 x 40 menit) 

I. STANDAR KOMPETENSI 
Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah 

II. KOMPETENSI DASAR 
4.3 Melakukan operasi irisan, gabungan, kurang (d1fference), dan komplemen pada himpunan. 

Ill. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1. Menentukan lrisan Dua Himpunan 
2. Menentukan Gabungan Dua Himpunan 
3. Menentukan Selisih (Difference) Dua Himpunan 
4. Menentukan Komplemen Suatu Himpunan 
5. Menggunakan Sifat-Sifat Operasi Himpunan 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Kognitif 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat: 
a. Menentukan lrisan Dua Himpunan 
b. Menentukan Gabungan Dua Himpunan 
c. Menentukan Selisih (Difference) Dua Himpunan 
d. Menentukan Komplemen Suatu Himpunan 
e. Menggunakan Sifat-Sifat Operasi Himpunan 

2. Afektif 
Membangun sikap kerjasama, kepedulian terhadap lingkungan, berani mengemukakan 
pendapat, memahami perbedaan pendapat, dan tangungjawab. 

V. MATER! AJAR 

Irisan Dua Himpunan 

Irisan (interseksi) dua himpunan adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan ;rnggota 
persekutuan dari dua himpunantersebut. 
lrisan himpunan Adan B dinotasikan sebagai berikut. 
A n B = {x I x E A dan x E B} 

Gabungan Dua Himpunan 

jika Adan B adalah dua buah himpunan, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang 
anggotanya terdiri atas anggota-anggota A atau anggota-anggota B. 
Dengan notasi pembentuk himpunan, gabungan Adan B 
dituliskan sebagai berikut. 
Au B = {x Ix EA atau x EB} 
A uB dibaca A gabungan Ba tau A union B. 
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Selisih (Difference) Dua Himpunan 

Selisih (difference) himpunan Adan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota dari 
A tetapi bukan anggota dari B. Selisih himpunan Adan B dinotasikan dengan A- B atau A\B. 

A - B =A \B dibaca: selisih Adan B. 
Dengan notasi pembentuk himpunan dituliskan sebagai berikut. 
A - B = {x Ix E A, x E B} 

B -A= {x Ix EB, x EA} 

Komplemen Suatu Himpunan 

Komplemen himpunan A adalah suatu himpunan yang anggotaanggotanya merupakan 
anggota S tetapi bukan anggota A. 
Dengan notasi pembentuk himpunan dituliskan sebagai berikut. 
N = {x Ix E S dan x (it A} 

Sifat-Sifat Operasi Himpunan 
a. Sifat-sifat irisan dan gabungan himpunan 

sifat komutatif irisan 
Untuk setiap himpunan Adan B berlaku An B = B n A. 

Untuk setiap himpunan A dengan semesta pembicaraan S, berlaku 
• Sifat identitas irisan 

An S =A (himpunan S disebut elem en identitas pada irisan) 
• sifat komplemen irisan 

AnN=0. 
sifat distributif irisan terhadap gabungan 
Untuk setiap himpunan A, B, dan C berlaku An (BU C) =(Ar~: B) U (A C) 

b. Sifat-sifat selisih himpunan 
sifat distributif selisih terhadap irisan untuk setiap himpunan A, B, dan C berlaku 
A - (B n C) = (A-B) U (A-C) 
Si fat distributif selisih terhadap gabungan untuk setiap himpunan A, B, dan C berlaku 
A - (BU C) = (A-B) n (A-C) 

VI. ALO KASI WAKTU : 4 x 40 menit ( 4 jam pelajaran) 

VII. METODE PEMBELAJARAN 
Model pembelajaran 
Metode 

: Pembelajaran berbasis masalah 
: diskusi kelompok, penugasan dan Tanya jawab 

VIII. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No 

1 

2 

1. Pertemuan ke- 4 
a. Pendahuluan (10 menit) 

Aktivitas Guru 

Mengucapkan 
salam dan 
mengarahkan 
siswa untuk 
berdoa 

Membagikan hasil 
kuis dan PR pada 

Aktivitas Siswa 

Menjawab salam 
dan berdoa 
dengan hikmad 

Memperhatikan 
dengan antusias 

Kegiatanl !. Waktu I 
(mnt) I 

- Guru memotivasi s1-·s_w_a-r---·-3-

untuk terus 

42997.pdf



159 

pertemuan meningkatkan prestasi 
sebelumnya dan hasil kuisnya 
sekaligus - Guru mendorong 
mengumumkan siswa/kelompok agar 
perolehan nilai mengekspresikan 
kuis ma sing- kegembiraannya dengan 
masing kelompok cara yang benar misalnya 

dengan mengucap 
a/hamdulillah bagi yang 
beragama Islam 

- Guru membagikan hadiah 
berupa kartu prestasi 
kepada setiap kelompok 
(kelompok baik, sangat 
baik dan super baik) 

3 Menyampaikan Mendengarkan - Guru mengingatkan 2 I judul judul materi penjelasan guru kembali aturan main dan 
dan langkah- dan aktif bertanya pentingnya mentaati 
Iangkah jika ada yang tidak aturan main tersebut 
pembelajaran yang dipahami - Aturan diskusi dalam 
akan dilaksanakan. kelompok disediakan dan 

dilampirkan dalam LKPD 
4 Memotivasi siswa Mendengarkan Memotivasi siswa bahwa 2 

untuk terlibat aktif penjelasan guru masih ada kesempatan 
dalam kegiatan dan aktif untuk memperbaiki nilai 
pembelajaran dan menjawab jika individu dan kelompok 
menyampaikan guru bertanya 
manfaat materi 
pembelajaran 
dalam kehidupan 
sehari-hari 

5 Guru melakukan Mendengarkan Mengajukan pertanyaan 2 
apersepsi materi penjelasan guru yang mengarahkan siswa I 

sebelumnya dan aktif untuk mengingat materi ! 
menjawab jika anggota suatu himpunan I 

I I guru bertanya I 

b. Kegiatan Inti (60 menit) 

No Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Kegiatan Waktu 
(mnt) 

1 Meminta siswa Antusias untuk - Guru memotivasi siswa 2 
membentuk membentuk untuk dapat bekerja sama 
kelompok sesuai kelompok dengan anggota kelompok 
dengan anggota - Guru mengingatkan 
kelompok yang bahwa setiap siwa 
telah ditetapkan bertangggung jawab 

terhadap keberhasilan 
kelompoknya 

2 Menjelaskan Memperhatikan Menyisipkan nilai-nilai 10 
kerangka um um penjelasan guru karakter positif pada materi 
materi operasi yang disampaikan, misalkan 
himpunan bahwa meskipun ada banyak 

keragaman tapi ada hal-hal 
tertentu yang sama 
(beririsan ). 
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4 

5 

6 

No 

1 

2 

3 

Membagikan LKPD 
4 dan memberi 
kesempatan 
kepada siswa 
untuk berdiskusi 
tentang operasi 
himpunan (irisan, 
gabungan, 
pengurangan, dan 
komplemen) serta 
mengerjakan soal 
yang diberikan 

Meminta 
perwakilan salah 
satu kelompok 
untuk 
mempresentasikan 
hasil diskusi secara 
lisan 
Membimbing dan 
mengarahkan 
siswa melakukan 
diskusi kelas 

Guru membagikan 
soal kuis kepada 
siswa secara 
individu (soal kuis 
4 dan 
pembahasan 
terlampir) 

- Terlibat aktif 
dalam diskusi 

- Mengerjakan 
LKPD 4 
kegiatan 1 - 7 

Mempresentasi 
kan simpulan dan 
jawaban kegiatan 
2,4 dan 6 secara 
lisan 

Memperhatikan, 
bertanya, dan 
menanggapi 

Siswa 
mengerjakan soal 
kuis. 

c. Penutup (10 menit) 

- Guru berkeliling kelas dan 
membantu menyelesaikan 
kesulitan siswa 
Membantu siswa yang 
tidak aktif dalam diskusi 
kelompok 

- Memperhatikan hasil 
pekerjaan siswa pada 
LKPD 4 kegiatan 1 - 7 

- Guru meminta siswa 
menyajikan simpulan dan 
jawaban kegiatan 2,4 dan 
6 pada karton manila yang 
disediakan 

Guru mendorong siswa 
untuk berani 
mempresentasikan 
jawabannya 

- Memberi kesempatan 
kepada siswa dari 
kelompok lain untuk 
bertanya, menanggapi, 
memberi masukan dan 
sebagainya 

- Guru memberikan umpan 
balik berupa koreksi jika 
ada konsep yang tidak 
tepat dan memberikan 
penguatan jika ada yang 
perlu ditekankan 

- Guru mengingatkan 
kembali pentingnya skor 
individual bagi pencapaian 
skor kelompok 

- Mengingatkan pentingnya 
jujur dalam mengerjakan 

kui, I 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Kegiatan 

Guru mengarahkan siswa Siswa membuat - Tanya jawab antara 
membuat rangkuman rangkuman dari guru dan siswa. 
dari yang tel ah mereka kegiatan - Guru mengarahkan 
pelajari pembelajaran jawaban siswa. 

Guru meminta siswa Siswa membuat - Tanya jawab antara 
membuat simpulan simpulan ten tang guru dan siswa. 
tentang nilai-nilai positif karakter positif - Guru mengarahkan 
yang dialami siswa dalam jawaban siswa. 
proses pembelajaran 
Membagikan lembar soal Mendengarkan - Menyampaikan 
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pekerjaan rum ah (soal penjelasan guru kepada siswa bahwa 
PR 4 dan kunci jawaban PR dikumpulkan 
terlampir) pada pertemuan 

selanjutnya 
- Menyampaikan 

kepada siswa agar 
mengerjakan PR 
dengan sungguh-
sunguh 

4 Mernin ta siswa untuk Memperhatikan Menyampaikan kepada 2 
mempelajari di rumah penjelasan guru siswa bahwa pada 
yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya 
pertemuan berikutnya akan ditanyakan 
yaitu materi sifat-sifat "apakah siswa 
operasi himpunan mempelajari materi 

yang diminta untuk 
dipelajari" 

5 Memimpin berdoa dan Berdoa, - Sebelum berdoa guru 2 
mengucapkan salam menjawab salam, mengingatkan agar 
(Kegiatan berdoa, merapikan kelas, siswa merapikan 
merapikan ruangan dan dan bersalaman meja, bangku dan 
bersalaman ini dengan guru menghapus papan 
dilakukan jika guru tulis setelah 
mengajar pad a jam pelajaran ditutup 
pelajaran terakhir) - Guru memimpin doa 

I 

dan dilanjutkan 
dengan mengucapkan 
salam 

- Guru mengawasi 
siswa yang 
merapikan meja, 
bangku dan 
mengapus papan tulis 

- Guru bersalaman 

! 
dengan siswa 

2. Pertemuan ke-5 
a. Pendahuluan (10 menit) 

No Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Kegiatan Waktu 
fmnt) 

1 Mengucapkan Menjawab salam Meminta salah satu siswa untuk 1 
salam dan dan berdoa memimpin berdoa. (kegiatan 
mengarahkan dengan hikmad berdoa dilakukan jika guru 
siswa untuk mengajar pada jam pertama) 
berdoa 

2 Membagikan has ii Memperhatikan - Guru memotivasi siswa untuk 3 
kuis dan PR pad a dengan antusias terus meningkatkan prestasi 
pertemuan dan hasil kuisnya 
sebelumnya - Guru membagikan hadiah 
sekaligus berupa kartu prestasi kepada 
mengumumkan setiap kelompok (kelompok 
perolehan nilai baik, sangat baik dan super 
kuis masing- baik) 
masing kelomook 

3 Menyampaikan Mendengarkan - Guru mengingatkan kembali 2 

judul materi dan oenielasan guru aturan main dan pentingnya 
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langkah-langkah 
pembelajaran yang 
akan dilaksanakan 

4 Memotivasi siswa 
untuk terlibat aktif 
dalam kegiatan 
pembelajaran 

5 Guru melakukan 
apersepsi materi 
sebelumnya 

b. Kegiatan Inti (60 menit) 

No 

1 

2 

3 

4 

Aktivitas Guru 

Meminta siswa 
membentuk 
kelompok 

Menjelaskan 
kerangka um um 
materi sifat-sifat 
operasi himpunan 

Membagikan LKPD 
5 dan memberi 
kesempatan 
kepada siswa 
untuk berdiskusi 
ten tang sifat-sifat 
operasi himpunan 
serta mengerjakan 
soal yang 
diberikan 

Meminta 
perwakilan salah 
satu kelompok 
untuk 
mempresentasikan 
jawabanya secara 

dan aktif 
bertanya jika ada 
yang tidak 
dipahami 

Mendengarkan 
penjelasan guru 
dan aktif 
menjawab jika 
guru bertanya 
Mendengarkan 
penjelasan guru 
dan aktif 
menjawab jika 
guru bertanva 

Aktivitas Siswa 

Antusias untuk 
membentuk 
kelompok 

Memperhatikan 
penjelasan guru 

- Terlibat aktif 
dalam 
diskusi 

- Mengerjakan 
LKPD 5 
kegiatan 1-4 

Memperesentasi 
kan kegiatan 1- 4 
secara lisan 

mentaati a tu ran main 
terse but 

- A tu ran diskusi dalam 
kelompok disediakan dan 
dilamoirkan dalam LKPD 

Menyampaikan manfaat materi 
pembelajaran dalam kehidupan 
sehari-hari 

Mengingatkan kembali materi 
operasi himpunan yang telah 
dipelajari pada pertemuan ke -
4 

Kegiatan 

- Guru memotivasi siswa untuk 
dapat bekerja sama dengan 
anggota kelompok 

- Guru mengingatkan bahwa 
setiap siwa bertangggung 
jawab terhadap keberhasilan 
kelompoknya 

- Lebih menekankan kembali 
pentingnya terjadi diskusi 
kelomook vang dinamis 

Menyisipkan nilai-nilai karakter 
positif pada materi yang 
disampaikan, misalkan 
menjelaskan pola hubungan 
yang dinamis daiam himpunan 
sesungguhnya seharusnya juga 
terjadi dalam kehidupannya 
nyata 

- Guru berkeliling kelas dan 
membantu menyelesaikan 
kesulitan siswa 
Membantu siswa yang tidak 
aktif dalam diskusi kelompok 

- Guru mengamati hasil 
pekerjaan siswa pada LKPD 5 
kegiatan 1-4 

- Guru meminta siswa 
menyajikan simpulan dan 
jawaban kegiatan 1- 4 pada 
karton manila yang 
disediakan 
Guru mendorong siswa untuk 
berani mempresentasikan 
jawabannya 
Guru mengucapkan 
terimakasih kepada 
perwakilan kelomook vang 
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5 

6 

lisan 

Membimbing dan 
mengarahkan 
siswa untuk 
melakukan diskusi 
kelas 

Guru membagikan 
soal kuis kepada 
siswa secara 
individu (soal kuis 
5 dan pembahasan 
terlampir) 

c. Penutup (10 menit) 

No Aktivitas Guru 

1 Guru mengarahkan 
siswa rangkuman 
simpulan dari yang 
telah mereka 
pelajari 

2 Guru meminta 
siswa membuat 
kesimpulan tentang 
nilai-nilai positif 
yang dialami siswa 
dalam proses 
pembelajaran 

3 Membagikan 
I em bar soal 
pekerjaan rum ah 
(soal PR 5 dan 
kunci jawaban 
terlampir) 

4 Meminta siswa 
untuk mempelajari 
di rumah yang akan 
dipelajari pad a 
pertemuan 
berikutnya yaitu 
materi diagram 
venn 

5 Memimpin berdoa 
dan mengucapkan 
salam 

Memperhatikan, 
bertanya, dan 
menanggapi 

Siswa 
mengerjakan 
soal kuis 

Aktivitas Siswa 

Siswa membuat 
rangkumandari 
kegiatan 
pembelajaran 

Siswa membuat 
kesimpulan 
tentang karakter 
positif 

Mendengarkan 
penjelasan guru 

Memperhatikan 
penjelasan guru 

Berdoa, 
menjawab 
salam, 

telah mempresentasikan 
jawabannva 

- Memberi kesempatan kepada 
siswa dari kelompok lain 
untuk bertanya, menanggapi, 
memberi masukan dan 
sebagainya 

- Guru memberikan umpan 

I 
balik berupa koreksi jika ada 
konsep yang tidak tepat dan 
memberikan penguatan jika 
ada yang oerlu ditekankan 

- Guru mengingatkan kembali 
pentingnya skor individual 

I bagi pencapaian skor 

I
I _ kelompok 

- Guru mengingatkan 
I pentingnya jujur dalam 

I 

mengerjakan kuis 
- Guru menegur siswa jika ada 

siswa yang berusaha curang 
atau bekerja sama dalam 
menjawab kuis 

Kegiatan 

- Tanya jawab antara guru dan 
siswa. 

- Guru mengarahkan jawaban 
siswa. 

- Tanya jawab antara guru dan 
siswa. 

- Guru mengarahkan jawaban 
siswa. 

- Menyampaikan kepada siswa 
bahwa PR dikumpulkan pada 
pertemuan selanjutnya 

- Menyampaikan kepada siswa 
agar mengerjakan PR dengan 
sungguh-sunguh 

Menyampaikan kepada siswa 
bahwa guru akan menanyakan 
pada pertemuan selanjutnya 
"apakah siswa mempelajari 
materi yang diminta dipelajari" 

- Sebelum berdoa guru 
mengingatkan agar siswa 
merapikan meja, bangku dan 
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(Kegiatan berdoa, merapikan kelas, menghapus papan tulis 
rnerapikan dan bersalaman setelah pelajaran ditutup 
ruangan dan dengan guru - Guru memimpin doa dan 
bersalarnan ini dilanjutkan dengan 
dilakukan jika mengucapkan salam 
guru rnengajar - Guru mengawasi siswa yang 
pad a jam merapikan meja, bangku dan 
pelajaran mengapus papan tulis 
terakhir) - Guru bersalaman dengan 

siswa 

--

X. SUMBER BELAJAR 

1. Dame Rosida Manik. (2009). Penunjang Be/ajar Matematika untuk SMP/MTs kelas 7. 
Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

2. Dewi Nuharini & Tri Wahyuni. (2008). Matematika konsep dan aplikasinya untuk SMP/MTs 
kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

3. Lembar Kegiatan Siswa 4 dan 5 
4. Kuis 4 dan 5 
5. Kertas karton manila, spidol, gunting dan lakban 

XI. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
1. Aspek yang dinilai yaitu kognitif berupa prestasi 
2. Teknik Penilaian kognitif dengan penskoran analitik 
3. Bentuk lnstrumen aspek kognitif dengan kuis dan tes hasil belajar 

Menyetujui : 
Guru mata pelajaran, 

Abdul Hakim, S.E 
NIP. 19750322 200801 1 006 

Mengetahui, 

Sumbawa, Juli 2016 

Peneliti, 

Ihsan Haryadi, S. Pd 
NIM.500651469 

Kepala SMP Negeri I Lape, 

Usman S.Pd 
NIP. 19611213 198301 l 005 
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RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN (RPP) IV 

Pertemuan ke- 6 

Sekolah : SMPN 1 Lape 

Kelas/Semester : VII/II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Himpunan 

Jumlah pertemuan : 1 pertemuan (2 x 40 menit) 

I. STANDAR KOMPETENSI 
Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah 

II. KOMPETENSI DASAR 
4.4 Menyajikan himpunan dengan diagram Venn 

Ill. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

a. Mengambarkan diagram Venn untuk irisan atau gabungan dua himpunan 
b. Menggambarkan diagram Venn untuk pengurangan (difference) suatu himpunan dari 

himpunan lainnya 
c. Menggambarkan diagram Venn untuk komplemen suatu himpunan 
d. Menafsirkan suatu diagram Venn 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Kognitif 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat: 

a. Mengambar diagram Venn untuk irisan atau gabungan dua himpunan 
b. Menggambar diagram Venn untuk selisih (difference) dua himpunan 
c. Menggambar diagram Venn untuk komplemen suatu himpunan 
d. Menafsirkan suatu diagram Venn 

2. Afektif 
Membangun sikap kerjasama, kepedulian terhadap lingkungan, berani mengemukakan 
pendapat, memahami perbedaan pendapat dan tangungjawab. 

V. MA TERI AJAR 

Diagram Venn pertama kali diketemukan oleh john Venn, seorang ahli matematika dari Inggris 
yang hidup pada tahun 1834- 1923. Dalam diagram Venn, himpunan semesta dinyatakan 
dengan daerah persegi panjang, sedangkan himpunan lain dalam semesta pembicaraan 
dinyatakan dengan kurva mulus tertutup sederhana dan noktah-noktah untuk menyatakan 
anggotanya. 

Hal-ha! yang perlu diperhatikan dalam membuat diagram Venn adalah sebagai berikut: 
1. Himpunan semesta biasanya digambarkan dengan persegi panjang dan lambang S ditulis 

pada sudut kiri atas gambar persegi panjang. 
2. Setiap himpunan lain yang dibicarakan (selain himpunan kosong) digambarkan dengan 

lingkaran (kurva tertutup). 
3. Setiap anggota ditunjukkan dengan noktah (titik) dan anggota himpunan ditulis di samping 

noktah tersebut. 
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VI. ALOKASI WAKTU : 2 x 40 menit (2 jam pelajaran) 

VII. METODE PEMBELAJARAN 
Model pembelajaran 
Metode 

: Pembelajaran berbasis masalah 
: diskusi kelompok, penugasan dan Tanya jawab 

VIII. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

1. Pertemuan 6 
a. Pendahuluan (10 menit) 

Aktivitas Guru 

Mengucapkan 
salam dan 
mengarahkan 
siswa untuk 
berdoa 
Membagikan 
hasil kuis dan PR 
pada pertemuan 
sebelumnya 
sekaligus 
mengumumkan 
perolehan nilai 
kuis masing
masing kelompok 

Menyampaikan 
judul materi yang 
akan dipelajari 
dan langkah-
langkah 
pembelaiaran 
Memotivasi siswa 
untuk terlibat 
aktif dalam 
kegiatan 
pembelajaran 

Guru melakukan 
apersepsi materi 
sebelumnya 

Aktivitas Siswa 

Menjawab 
salam dan 
berdoa dengan 
hikmad 

Memperhati 
kan 

Mendengarkan 
penjelasan 

Kegiatan 

Meminta salah satu siswa untuk 
memimpin berdoa. (kegiatan 
berdoa dilakukan jika guru 
mengajar pada jam pertama) 

- Guru memotivasi siswa untuk 
terns meningkatkan prestasi dan 
hasil kuisnya 

- Guru mendorong siswa/kelompok 
agar mengekspresikan 
kegembiraannya dengan cara yang 
benar misalnya dengan mengucap 
a/hamdulil/ah bagi yang beragama 
Islam 

- Guru membagikan hadiah berupa 
kartu prestasi kepada setiap 
kelompok (kelompok baik, sangat 
baik dan super baik) 

- Guru mengingatkan kembali 

guru dan aktif 
bertanya jika -
ada yang tidak 
dipahami 

aturan main dan pentingnya 
mentaati aturan main tersebut 
Aturan diskusi dalam kelompok 
disediakan dan dilampirkan dalam 
LKPD 

Mendengarkan 
penjelasan 
guru dan aktif 
menjawab jika 
guru bertanya 

Mendengarkan 
penjelasan 
guru dan aktif 
menjawab jika 
guru bertanya 

Memotivasi siswa bahwa dengan 
penyajian operasi himpunan dengan 
diagram Venn maka akan 
mempermudah memahami 
hubungan antar himpunan 

Mengingatkan kembali materi 
anggota himpunan, himpunan 
semesta dan operasi himpunan 

b. Kegiatan Inti (60 menit) 

No Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Kegiatan 

1 Meminta siswa Antusias untuk - Guru memotivasi siswa untuk 
membentuk kelompok membentuk dapat bekeria sama dengan 

Waktu 
(mnt) 

1 

3 

2 

2 

2 

Waktu 
fmnt) 

1 
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2 

3 

4 

5 

6 

sesuai dengan anggota kelompok 
kelompok yang telah 

anggota kelompok 
- Guru mengingatkan bahwa 

setiap siwa bertangggung 
jawab terhadap keberhasilan 
kelompoknya 

ditetapkan 

Menjelaskan 
pengertian 
Venn dan 
penyajiannya 
gabungan, 

materi 
digram 

cara 
(irisan, 

pengurangan dan 
komplemen) 
Membagikan LKPD 6 
dan memberi 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
berdiskusi 

Meminta perwakilan 
salah satu kelompok 
untuk 
mempresentasikan 
has ii diskusi 
kelompok secara lisan 

Membimbing 
mengarahkan 
melakukan 
kelas 

dan 
siswa 

diskusi 

Guru membagikan 
soal kuis kepada siswa 

Memperhati 
kan penjelasan 
guru 

- Guru menyampaikan evaluasi 
diskusi kelompok pada 
pertemuan sebelumnya dan 
meminta siswa untuk lebih 
memperbaiki lagi (jika 
diperlukan evaluasi) 

Menyisipkan nilai-nilai karakter 
positif pada materi yang 
disampaikan 

- Terlibat aktif - Pengembangan karakter 
dalam 
diskusi 

- Mengerjakan 
LKPD 6 

positif seperti kerjasama, dan 
tanggung jawab terjadi secara 
langsung dalm proses diskusi 
kelompok 

kegiatan 1-2 - Guru mencontohkan tentang 
pentingnya kepedulian dan 
tanggung jawab dengan 
berkeliling kelas dan 
membantu menyelesaikan 
kesulitan siswa 

Memperesenta 
si 
kan kegiatan 1 
dan 2 

Membantu siswa yang tidak 
aktif dalam diskusi kelompok 

- Guru mengamati hasil 
pekerjaan siswa pada LKPD 6 
kegiatan 1-2 

- Guru meminta siswa 
menyajikan kegiatan 1 dan 2 
pada karton manila yang 
disediakan 
Guru mendorong siswa untuk 
berani mempresentasikan 
jawabannya 
Guru mengucapkan 
terimakasih kepada 
perwakilan kelompok yang 
tel ah mempresentasikan 
jawabannya 

Terlibat aktif - Memberi kesempatan kepada 
dalam diskusi 
kelas 

Siswa 
mengerjakan 

siswa dari kelompok Jain 
untuk bertanya, menanggapi, 
memberi masukan dan 
sebagainya 

- Guru memberikan umpan 
balik berupa koreksi jika ada 
konsep yang tidak tepat dan 
memberikan penguatan jika 
ada yang perlu ditekankan 

- Guru mengingatkan kembali 
pentingnya skor individual 
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secara individu (soal kuis bagi pencapaian skor 
kuis 6 dan kelompok 
pembahasan - Mengingatkan pentingnya 
terlampir) jujur dalam mengerjakan kuis 

c. Penutup (10 menit) 

No Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Kegiatan Waktu 
(mnt) 

1 Guru membimbing Siswa - Tanya jawab antara guru dan 2 I 
siswa membuat membuat siswa. I 
rangkuman dari yang rangkuman - Guru mengarahkan jawaban 

I telah mereka pelajari dari kegiatan siswa. 
pembelajaran 

2 Guru membimbing Siswa - Tanya jawab antara guru dan i -1 siswa membuat membuat siswa. 
simpulan tentang simpulan - Guru mengarahkan jawaban 

' nilai-nilai positif yang tentang siswa. 
I dialami siswa dalam karakter positif 
I proses pembelajaran 

3 Membagikan I em bar Mendengarkan - Menyampaikan kepada siswa 2 I 
soal pekerjaan rumah penjelasan bahwa PR dikumpulkan pada 
( soal PR 6 dan kunci guru pertemuan selanjutnya 
jawaban terlampir) - Menyampaikan kepada siswa 

agar mengerjakan PR dengan 
sungguh-sunguh 

4 Meminta siswa untuk Memperhati Menyampaikan kepada siswa 2 
mempelajari di rumah kan penjelasan bahwa guru akan menanyakan 
yang akan dipelajari guru pada pertemuan selanjutnya 
pada pertemuan "apakah siswa mempelajari 
berikutnya yaitu materi yang diminta dipelajari" 
materi menyelesaikan 
masalah sehari-hari 

I dengan menggunakan 
konsep himpunan 

5 Memimpin berdoa dan Berdoa, - Sebelum berdoa guru 2 
mengucapkan salam menjawab mengingatkan agar siswa 
(Kegiatan berdoa, salam, merapikan meja, bangku dan 

I merapikan ruangan merapikan menghapus papan tulis 
dan bersalaman ini kelas, dan setelah pelajaran ditutup 

I 
dilakukan jika guru bersalaman - Guru memimpin doa dan 
mengajar pada jam dengan guru dilanjutkan dengan 
pelajaran terakhir) mengucapkan salam 

- Guru mengawasi siswa yang 
merapikan meja, bangku dan 
mengapus papan tulis 

- Guru bersalaman dengan 
siswa 

X. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Dame Rosida Manik. (2009). Penunjang Be/ajar Matematika untuk SMP/MTs kelas 7. 
Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

2. Dewi Nuharini & Tri Wahyuni. (2008). Matematika konsep dan aplikasinya untuk SMP/MTs 
kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

3. Lem bar Kegiatan Siswa 6 
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4. Kuis 6 
5. Kertas manila, spidol, gunting dan lakban 

XI. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
1. Aspek yang dinilai yaitu kognitif berupa prestasi 
2. Teknik Penilaian kognitif dengan penskoran analitik 
3. Bentuk lnstrumen aspek kognitif dengan kuis dan tes hasil belajar 

Menyetujui : 
Guru mata pelajaran, 

Abdul Hakim, S.E 
NIP. 19750322 200801 1 006 

Mengetahui, 

Sumbawa, Juli 2016 

Peneliti, 

Ihsan Haryadi, S. Pd 
NIM.500651469 

Kepala SMP Negeri 1 Lape, 

Usman S.Pd 
NIP. 19611213 1983011 005 
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RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN (RPP) V 

Pertemuan ke- 7 

Sekolah : SMPN 1 Lape 

Kelas/Semester : VII/II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Himpunan 

jumlah pertemuan : 1 pertemuan (2 x 40 menit) 

I. STANDAR KOMPETENSI 
Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah 

II. KOMPETENSI DASAR 
4.5 Menggunakan konsep himpunan dalam pemecahan masalah. 

Ill. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
a. Memecahkan masalah sehari-hari dengan konsep irisan himpunan 
b. Memecahkan masalah sehari-hari dengan konsep gabungan himpunan 
c. Mengambarkan diagram Venn untuk pemecahan masalah sehari-hari 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Kognitif 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat: 
a. Memecahkan masalah sehari-hari dengan konsep irisan himpunan 
b. Memecahkan masalah sehari-hari dengan konsep gabungan himpunan 
c. Mengambarkan diagram Venn untuk pemecahan masalah sehari-hari 

2. Afektif 
a. Membangun sikap kritis dan kemampuan menyelesaikan masalah 
b. Membangun sikap kerjasama, kepedulian terhadap lingkungan, berani mengemukakan pendapat, 

memahami perbedaan pendapat dan tangungjawab. 

V. MATER! AJAR 
Materi ajar pada bagian ini berupa contoh soal dan pembahasannya. Diantara contoh soalnya adalah: 

Dalam suatu kelas yang terdiri atas 40 siswa, diketahui 24 siswa gemar bermain tenis, 23 siswa 
gemar sepak bola, dan 11 siswa gemar keduaduanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan 
tersebut, kemudian tentukan banyaknya siswa 
a. yang hanya gemar bermain tenis; 
b. yang hanya gemar bermain sepak bola; 
c. yang tidak gemar kedua-duanya. 

VI. ALOKASI WAKTU : 2 x 40 menit (2 jam pelajaran) 

VII. METODE PEMBELAJARAN 
Model pembelajaran 
Metode 

: Pembelajaran berbasis masalah 
: diskusi kelompok, penugasan dan Tanya jawab 
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VIII. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
1. Pertemuan I 

a. Pendahuluan (10 menit) 

No Aktivitas Guru Aktivitas Kegiatan Waktu 
Siswa [mnt) 

1 Mengucapkan Menjawab Meminta salah satu siswa untuk 1 
salam dan salam dan memimpin berdoa. (kegiatan 
mengarahkan berdoa berdoa dilakukan jika guru 
siswa untuk dengan mengajar pada jam pertama) 
berdoa hikmad 

2 Membagikan has ii Memperhati - Guru memotivasi siswa untuk 3 
kuis dan PR pada Kan terus meningkatkan prestasi dan 

I pertemuan hasil kuisnya 
I sebelumnya - Guru mendorong 

sekaligus siswa/kelompok agar 
mengumumkan mengekspresikan 
perolehan nilai kegembiraannya dengan cara 
kuis ma sing- yang benar misalnya dengan 
masing kelompok mengucap alhamdulil/ah bagi 

yang beragama Islam 
- Guru membagikan hadiah 

berupa kartu prestasi kepada 
setiap kelompok (kelompok 
baik, sangat baik dan super baik) 

3 Menyampaikan Mendengar - Guru mengingatkan kembali 2 
judul materi dan kan a tu ran main dan pentingnya 
langkah-langkah penjelasan mentaati aturan main tersebut 
pembelajaran yang guru - Aturan diskusi dalam kelompok 
akan dilaksanakan disediakan dan dilampirkan 

dalam LKPD 
4 Memotivasi siswa Mendengarka Memotivasi siswa bahwa konsep 2 

I 
untuk terlibat aktif n penjelasan himpunan berguna untuk 
dalam kegiatan guru dan aktif menyelesaikan masalah sehari-
pembelajaran dan menjawab hari 
menyampaikan jika guru 
manfaat materi bertanya 
pembelajaran 
dalam kehidupan 
sehari-hari 

5 Guru melakukan Mendengar Mengingatkan kembali materi 2 
apersepsi materi kan operasi himpunan dan diagram 
sebelumnya penjelasan Venn 

guru dan aktif 
menjawab 
jika guru 
bertanya 

b. Keglatan Inti (60 menit) 
- -

No Aktivitas Guru Aktivitas Sisw Kegiatan Waktu 
[mnt) 

1 Meminta Antusias untuk - Guru memotivasi siswa untuk dapat 2 
siswa mcmbentuk bekerja sama dengan anggota 
membentuk kelompok kelompok 
kelompok - Guru mengingatkan bahwa setiap 

siwa bertamw:e:ung jawab terhadap 
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3 

4 

5 

Menjelaskan 
materi 
penggunaan 
konsep 
himpunan 
untuk 
menyelesai 
kan masalah 
sehari-hari 
Membagikan 
LKPD 7 dan 
memberi 
kesempatan 
kepada siswa 
untuk 
berdiskusi 
tentang soal 
yang 
diberikan 

Meminta 
perwakilan 
salah satu 
kelompok 
untuk 
mempresenta 
sikan has ii 
diskusi 
kelompok 
secara lisan 
Membimbing 
dan 
mengarahkan 
siswa 
melakukan 
diskusi kelas 

Guru 
membagikan 
so al kuis 
kepada siswa 
secara 
individu (soal 
kuis 7 dan 
pembahasan 
terlamoir) 

Memperhati 
kan penjelasan 
guru 

keberhasilan kelompoknya 
- Guru menyampaikan evaluasi 

diskusi kelompok pada pertemuan 
sebelumnya dan meminta siswa 
untuk lebih memoerbaiki lae:i 

Menyisipkan nilai-nilai karakter positif 
pada materi yang disampaikan yaitu 
pada LKPD 7 pada kegiatan 1 
mendorong siswa untuk berolah raga 
dan pada kegiatan 2 mendorong anak 
untuk melakukan pola hidup sehat 

- Terlibat aktif - Pengembangan karakter positif 
dalam seperti kerjasamadan tanggung 
diskusi jawab terjadi secara langsung dalm 

- Mengerja proses diskusi kelompok 
kan LKPD 7 - Guru mencontohkan tentang 
kegiatan 1-2 pentingnya kepedulian dan 

tanggung jawab dengan berkeliling 
kelas dan membantu menyelesaikan 
kesulitan siswa 

Memperesenta 
sikan jawaban 
LKPD 7 
kegiatan 1 dan 
2 secara lisan 

Memperhati 
kan, bertanya, 
dan 
menanggapi 

Siswa 
menerima 
dan 
mengerjakan 
soal kuis yang 
diberikan oleh 
guru. 

Membantu siswa yang tidak aktif 
dalam diskusi kelompok 

- Guru mengamati hasil pekerjaan 
siswa pad a LKPD 7 kegiatan 1-2 

- Guru meminta siswa menyajikan 
jawaban kegiatan 1 dan 2 pada 
karton manila yang disediakan 
Guru mendorong siswa untuk berani 
mempresentasikan jawabannya 
Guru mengucapkan terimakasih 
kepada perwakilan kelompok yang 
telah mempresentasikan 
jawabannya 

- Memberi kesempatan kepada siswa 
dari kelompok lain untuk bertanya, 
menanggapi, memberi masukan dan 
sebagainya 

- Guru memberikan umpan balik 
berupa koreksi jika ada konsep yang 
tidak tepat dan memberikan 
penguatan jika ada yang perlu 
ditekankan 

- liuru mengingatkan kembali 
pentingnya skor individual bagi 
pencapaian skor kelompok 

- Guru mengingatkan pentingnya I 
jujur dalam mengerjakan kuis 

- Guru menegur siswa jika ada siswa 
yang berusaha curang atau bekerja 
sama dalam menjawab kuis 

c. Penutup (10 menit) 

172 

15 

20 

5 

8 

10 
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No Aktivitas Guru 

1 

Aktivitas Siswa 

Siswa membuat 
rangkuman dari 
kegiatan 
pembelajaran 

Kegiatan 

- Tanya jawab antara guru 
dan siswa. 

- Guru mengarahkan jawaban 
siswa. 

Waktu 
(runt) 

2 Guru membimbing 
siswa membuat 
rangkuman dari 
yang telah mereka 
pelajari 

r------+-----+-----+------~----t-------1 
2 

3 

4 

Guru membimbing 
siswa membuat 
simpulan tentang 
nilai-nilai positif 
yang dialami siswa 
dalam proses 
pembelaiaran 
Menyampaikan 
bahwa pertemuan 
selanjutnya akan 
dilaksanakan 
ulangan harian 
Memimpin berdoa 
dan mengucapkan 
salam 

I 
(Kegiatan 
berdoa, 

I merapikan 

I 

ruangan dan 
bersalaman ini 
dilakukan jika 
guru mengajar 

jam pad a 
pelajaran 
terakhir) 

Siswa membuat 
simpulan tentang 
karakter positif 

Mendengarkan 
penjelasan guru 

Berdoa, 
menjawab salam, 
merapikan kelas, 
dan bersalaman 
dengan guru 

X. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

- Tanya jawab antara guru 
dan siswa. 

- Guru mengarahkan jawaban 
siswa. 

Meminta siswa untuk 
menyiapkan diri sebaik
baiknya 

- Sebelum berdoa guru 
mengingatkan agar siswa 
merapikan meja, bangku 
dan menghapus papan tulis I 
setelah pelajaran ditutup 

- Guru memimpin doa dan 
dilanjutkan dengan 
mengucapkan salam 

- Guru mengawasi siswa yang 
merapikan meja, bangku 
dan mengapus papan tulis 

- Guru bersalaman dengan 
siswa 

2 

2 

2 
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1. Teknik Penilaian kognitif dengan penskoran analitik 
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LAMPIRAN 3 

SOAL TES HASIL BELAJAR 

Kelas/ Semester : VII I II Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Himpunan 

Sekolah : SMPN I LAPE 

Alokasi waktu : 2 x 40 menit (2 JP) 

Pokok Bahasan : Himpunan 

Pentunjuk mengerjakan soal 

•!• Berdoalah sebelum mengerjakan soal 

•!• Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang disediakan 

•!• Dahulukan menjawab soal yang dianggap mudah dan tunjukan langkah-langkah 

pengerjaannya dengan jelas 

•!• Tanyakan kepada guru jika terdapat tulisan yang kurang jelas atau meragukan 

•!• Setelah ulangan ini berakhir, lembar soal dan jawaban diserahkan kepada guru 

pengawas 

•!• Dilarang mencontek, meminta jawaban kepada orang lain dan memberikan jawaban 

kepada orang lain. 

•!• Periksa kembali jawabanmu sebelum lembar jawaban dikumpulkan. 

1. Nyatakan himpunan berikut dengan menggunakan kata-kata, notasi pembentuk himpunan 

dan mendaftar anggota himpunan 

a. A adalah himpunan nama-nama bulan Masehi yang huruf terakhirnya R 

b. N adalah himpunan bilangan asli genap kurang clari 15. 

2. Diketahui himpunan-himpunan berikut 

a. B adalah himpunan bilangan asli yang habis clibagi 2. 

b. K adalah himpunan huruf vokal 

Tentukanlah anggota himpunannya, lalu sdidiki apakah himpunan tersebut berhingga atau 

tak berhingga, berilah alasannya. 
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3. Di antara himpunan-himpunan berikut, tentukan manakah yang merupakan himpunan 

kosong, berilah alasannya. 

a. K adalah himpunan siswa kelas VII SMP yang berumur kurang dari 5 tahun. 

b. L adalah Himpunan bilangan asli antara 6 dan 14 

4. Diketahui himpunan P adalah himpunan bilangan asli antara 5 dan 12. Tentukanlah: 

a. banyak anggota himpunan dari P 

b. banyak himpunan bagian dari P 

5. Diketahui 

S = himpunan bilangan cacah kurang dari 15; 

A = { x I x < 9, x ES}; dan 

B={xlx2:6,xE S}. 

Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan mendaftar anggota-anggotanya. 

a.AnB 

b.AuB 

6. Diketahui 

P = {p,e, r, i, a, n, g} 

Q = {g, e, m, b, i, r, a} 

R = { c, e, r, i, a} 

Buktikan bahwa: 

a. PnQ=QnP 

b. P uR=RuP 

7. Diketahui himpunan-himpunan berikut. S = himpunan bilangan cacah kurang dari 15, P = 

{x Ix< 7, x bilangan asli}, Q = {x Ix S 13, x bilangan prima}, dan R = himpunan lima 

bilangan genap yang pertama. Gambarlah diagram Venn untuk P n Q n R. 

8. Seorang pejabat Pemerintah Daerah meninjau ke daerah kumuh yang sering tergenang air. 

Di daerah kumuh itu terdapat 266 rumah penduduk, 192 rumah tergenang air sewaktu 

hujan turun, 56 rumah tergenang air sewaktu air laut pasang, dan 20 rumah selalu 

tergenang air sewaktu hujan dan sewaktu air laut pasang. 
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a. Berapakah rumah yang hanya tergenang karena hujan tapi tidak karena air pasang. 

b. Berapakah rumah yang hanya tergenang karena air pasang tapi tidak karena hujan 

c. Berapa rumah yang tidak tergenang karena hujan dan air pasang 

d. Buatlah diagram Venn yang menggambarkan kondisi tersebut 
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Mata Pelajaran 
Materi Pokok 

: Matematika 
: Himpunan 

Kisi·Kisi Tes Hasil Belajar 

Kelas/Semester 
Waktu 

: VII/ II 
: 2 x 40 menit 

Standar Kompetensi : Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Casar lndikator 
4.1 Memahami pengertian dan notasi himpunan 1. Menyatakan himpunan dalam bentuk kata-kata, notasi pembentuk himpunan dan mendaftar 
serta, panyajiannnya. anggota himpunan 

>---· ·~-~-

2. Menentukan himpunan berhingga dan tak berhingga 

3. Menentukan himpunan kosong 

4.2 Memahami konsep himpunan bagian. 1. Menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan 

4.3 Melakukan operasi irisan, gabungan, kurang 1. Menentukan lrisan Dua Himpunan 
(difference), dan komplemen pada himpunan. 

2. Menentukan Gabungan Dua Himpunan 

3. Menentukan Selisih (Difference) Dua Himpunan 

4. Menentukan Komplemen Suatu Himpunan 

5. Menggunakan Sifat-Sifat Operasi Himpunan 

4.4 Menyajikan himpunan dengan diagram 1. Mengambar diagram Venn untuk operasi Himpunan 
Venn. 
4.5 Menggunakan konsep himpunan dalam 1. Memecahkan masalah sehari-hari dengan konsep himpunan 
pemecahan masalah. 

2. Mengambarkan diagram Venn untuk pemecahan masalah sehari-hari 
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No Soal Bentuk Soal 
1 Uraian 

2 Uraian 

3 Uraian 

4 Uraian 

5a Uraian 

5b Uraian 

5c Uraian 

5d Uraian 

6 Uraian 

7 Uraian 

8a Uraian 

8b Uraian 
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KUN CI JAW ABAN SOAL TES HASIL BELAJAR 

1. Nyatakan himpunan berikut dengan menggunakan kata-kata, notasi pembentuk himpunan 

dan mendaftar anggota himpunan 

a. A adalah himpunan nama-nama bulan Masehi yang huruf terakhirnya R 

b. N adalah himpunan bilangan asli genap kurang dari 15. 

Kunci: 

a. Dengan kata-kata: A = Himpunan nama-nama bulan Masehi yang huruf 

terakhirnya R 

Dengan notasi pembentuk himpunan: A={ x I x nama-nama bulan Masehi yang 

huruf terakhirnya R} 

Dengan mendaftar anggota: A = {September, Oktober, Nopember, Desember} 

b. Dengan kata-kata: N = Himpunan bilangan Asli genap kurang dari 15 

Dengan notasi pembentuk himpunan: N ={xix< 15, x bilangan asli genap} 

Dengan mendaftar anggota: N = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14} 

2. Diketahui himpunan-himpunan berikut 

a. B adalah himpunan bilangan asli yang habis dibagi 2. 

b. K adalah himpunan huruf vokal 

Tentukanlah anggota himpunannya, lalu selidiki apakah himpunan tersebut berhingga atau 

tak berhingga, bcrilah alasannya. 

Kunci: 

a. B = {2, 4, 6, ... }. B adalah himpunan tak berhingga, karena anggota himpunan 

bilangan asli yang habis dibagi 2 banyaknya tak berhingga 

b. K = {a, e, i, o, u} . K adalah himpunan berhingga, karena anggota himpunan K 

banyaknya berhingga. 

3. Di antara himpunan-himpunan berikut. tentukan manakah yang merupakan himpunan 

kosong, berilah alasannya. 

a. K adalah himpunan siswa kelas VII SMP yang bcrumur kurang dari 5 tahun. 
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b. L adalah himpunan bilangan asli antara 6 dan 14 

Kunci: 

a. K adalah himpunan kosong, karena tidak ada siswa kelas VII SMP yang berumur 

kurang dari 5 tahun 

b. L bukan himpunan kosong, karena L memiliki anggota yaitu: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

dan 13 

4. Diketahui himpunan P = himpunan bilangan Asli antara 5 dan 12. Tentukanlah: 

a. banyak anggota himpunan dari P 

b. banyak himpunan bagian dari P 

Kunci: 

a. P={6,7,8,9,10,ll} 

Banyak anggota himpunan P adalah n (P) = 6 

b. Banyak himpunan bagian = 2 " 

= 2 6 

=64 

Jadi banyaknya himpunan bagian dari himpunan P adalah 64 

5. Diketahui 

S = himpunan bilangan cacah kurang dari 15; 

A = { x I x < 9. x ES} ; dan 

B = {x Ix 2: 6. x E S}. 

Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan mendaftar anggota-anggotanya. 

a.AnB c. A-B 

b. A u B d. (An B )c 

Kunci: 

s ={ 0, l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14} 

A = {O, l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 

B = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14} 

a. An B = {O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} n {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14} 

={6,7,8} 

b. Au B = {O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} u {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14} 
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= { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14} 

c. A - B = {O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} - {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14} 

= {O, 1, 2, 3, 4, 5} 

d. (Ari B )c = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, to, 11, 12, 13, 14} 

6. Diketahui 

P - f • I - 1p,e, r, 1, a, n, g1 

Q- f b . • - t g, e, m, , 1, r, a f 

R = { c, e, r, i, a} 

Buktikan bahwa: 

a. p ri Q = Q ri p 

b. Pu R ==Ru P 

Kunci: 

a. Akan dibuktikan bahwa P ri Q = Q ri P 

P ri Q = {p, e, r, i, a, n, g} ri {g, e, m, b, i, r, a} 

= {e, r, i, a} 

Q ri P = {g, e, m, b, i, r, a} ri {p, e, r, i, a, n, g} 

= {e, r, i, a} 

Terbukti bahwa P ri Q = Q ri P = {e, r, i, a} 

b. Akan dibuktikan bahwa P u R = R u P 

Pu R = {p, e, r, i, a, n, g} u {c, e, r, i, a} 

= { p, e, r, i, a, n, g, c} 

R u P = { c, e, r, i, a} u {p, e, r, i, a, n, g} 

= { p, e, r, i, a, n, g, c} 

Terbukti bahwa Pu R =Ru P 
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7. Diketahui himpunan-himpunan berikut. S = himpunan bilangan cacah kurang dari 15, P = 

(x Ix< 7. x bilangan asli}. Q = {x Ix :S 13, x bilangan prima}, dan R = himpunan lima 

bilangan genap yang pertama. Gambarlah diagram Venn untuk P ri Q ri R. 

Kunci 

s = {0,1, 2,3, ... ,14} 

p = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 
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Q = {2, 3, 5, 7, 11, 13} 

R = {2, 4, 6, 8, 10} 

P n Q n R = {1, 2, 3, 4, 5, 6} n {2, 3, 5, 7, 11, 13} n {2, 4, 6, 8, 10} 

= {2} 

Gambar diagram Venn 
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·9 

·B 

8. Seorang pejabat Pemerintah Daerah meninjau ke daerah kumuh yang sering tergenang air. 

Di daerah kumuh itu terdapat 266 rumah penduduk, 192 rumah tergenang air sewaktu 

hujan turun, 56 rumah tergenang air sewaktu air laut pasang, dan 20 rumah selalu 

tergenang air sewaktu hujan dan sewaktu air laut pasang. 

a. Berapakah rumah yang hanya tergenang karena hujan tapi tidak karena air pasang. 

b. Berapakah rumah yang hanya tergenang karena air pasang tapi tidak karena hujan 

c. Berapa rumah yang tidak tergenang karena hujan dan air pasang 

d. Buatlah diagram Venn yang menggambarkan kondisi tersebut 

Kunci 

Misalkan 

A = himpunan rumah yang tergenang karena hujan 

B == himpunan rumah yang tergenang karena air taut pasang 

S = himpunan rumah penduduk 

Maka 

n(A)=192 

n (B) = 56 

n (An B) = 20 

n (S) = 266 

Ditanyakan: 

a. Banyak rumah yang hanya tergenang karena hujan tapi tidak karena air laut pasang 

b. Banyak rumah yang hanya tergenang karena laut air pasang tapi tidak karena hujan 
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c. Banyak rumah yang tidak tergenang karena hujan dan air pasang 

d. Gambar diagram Venn 

Penyelesaian 

a. Banyak rumah yang hanya tergenag karena hujan = n (A) - n (An B) = 192 - 20 = 

172 

Jadi banyaknya siswa yang hanya tergenang karena bujan adalah 172 rumah 

b. Banyak rumah yang banya tergenang karena air pasang = n (B) - n (A n B ) = 56 -

20=36 

Jadi banyaknya siswa yang hanya banya tergenang karena air laut pasang adalah 36 

rum ah 

c. Banyak rumah yang tidak tergenang 

= 266 - (172 + 36 + 20) 

= 266-228 

=38 

Jadi banyaknya rumah yang tidak tergenang karena hujan dan air pasang adalah 38 

rum ah. 

d. Gambar diagram Venn 

s A B 
38 

172 36 
20 
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PEDOMAN PENSKORAN TES HASIL BELAJAR 

No. Kunci Jawaban Skor 
So al 

1 a. Dengan kata-kata: A = Himpunan nama-nama bulan l 

2 

3 

Masehi yang huruf terakhirnya R 
Dengan notasi pembentuk himpunan: A ={ x I x nama- 1 
nama bulan Masehi yang huruf terakhirnya R} 
Dengan mendaftar anggota: A = {September, Oktober, 1 
Nopember, Desember} I 

b. Dengan kata-kata: N = Himpunan bilangan Asli genap 1 
kurang dari 15 
Dengan notasi pembentuk himpunan: N = {xi x < 15, x 1 
bilangan asli genap} 
Dengan mendaftar anggota: N = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14} l 

Jumlah 6 

a. B = {2, 4, 6, ... }. I 
B adalah himpunan tak berhingga, karena anggota 
himpunan bilangan asli yang habis dibagi 2 banyaknya tak 
berhingga 

b. K={a,e,i,o,u}. 
K adalah himpunan berhingga, karena anggota himpunan I 
K banyaknya berhingga. 

-r 
Jumlah --+ 

a. K adalah himpunan kosong. \ 
Alasan: karena tidak ada siswa kelas VII SMP ~'ang I 
berumur kurang dari 5 tahun 

b. L bukan himpunan kosong. I 
Alasan: karena L memiliki anggota yaitu: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
dan 13 

1 
2 

1 
2 

6 

1 
i 

1--~~--l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~r----~-~ 

Jumlah 4 
4 a. P={6,7,8,9,10,11} 1 

Banyak anggota himpunan P adalah n (P) = 6 1 
b. Banyak himpunan bagian = 2 " 1 

= 2 6 1 
=M 1 

Jadi banyaknya himpunan bagian dari himpunan P 1 
adalah 64 

Jumlah 6 
1--~~--J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-r--~-~ 

5 s ={ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14} 
A= {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 
B = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14} 
a. An B = {O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} n {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14} 
= {6, 7, 8} 

b. Au B = {O, l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} u {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14} 

= { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14} 
c. A-B = {O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} - {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14} 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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6 

7 

8 

185 

= {O, 1, 2, 3, 4, 5} 
d. (A fl B t = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14} 

Jumlah 10 
a. Akan dibuktikan bahwa P n Q = Q n P 

P fl Q = {p, e, r, i, a, n, g} fl {g, e, m, b, i, r, a} 
= {e, r, i, a} 

Q fl P = {g, e, m, b, i, r, a} fl {p, e, r, i, a, n, g} 
={e,r,i,a} 

Terbukti bahwa P fl Q = Q fl P = {e, r, i, a} 

b. Akan dibuktikan bahwa P u R = R u P 
Pu R = {p, e, r, i, a, n, g} u {c, e, r, i, a} 

= { p, e, r, i, a, n, g, c} 
Ru P = {c, e, r, i, a} u {p, e, r, i, a, n, g} 

= { p, e, r, i, a, n, g, c} 
Terbukti bahwa P u R =Ru P 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
I 
l 

Jumlah 10 

s = {!,1, 2,3, ... ,14} I 1 
p - {1, 2, 3, 4, 5, 6} 1 

Q: {2, 3, 5, 7' 11, 13} 1· l 
R - {2, 4, 6, 8, 10} 1 
P fl Q fl R = {1, 2, 3, 4, 5, 6} fl {2, 3, 5, 7, 11, 13} fl {2, 4, 6,1, 1 
10} 1 

= {2} 2 
Gambar diagram venn 

·---! 

Jumlah 8 
Misalkan 
A = himpunan rumah yang tergenang karena hujan 
B = himpunan rumah yang tergenang karena air laut pasang 
S = banyak rumah penduduk \ 
Maka 
n(A)=192 1 
n (B) = 56 1 
n (An B) = 20 I 
n (S) = 266 1 
Ditanyakan: 

a. Banyak rumab yang hanya tergenang karena hujan tapi tirlak 1 
karena air laut pasang 

b. Banyak rumah yang hanya tergenang karena laut air pasang 1 
tapi tidak karena hujan 

c. Banyak rumah yang tidak tergenang karena hujan dan air 1 
pasang 

d. Gambar diagram venn 
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Penyelesaian 
a. Banyak rumah yang hanya tergenang karena hujan 2 

= n (A)- n (An B) = 192 -20 = 172 l 
Jadi banyaknya siswa yang hanya tergenang karena hujan 
adalah 172 rumah 

b. Banyak rumah yang hanya tergenang karena air pasang 2 
= n (B) - n (A n B ) = 56 - 20 = 36 l 
Jadi banyaknya siswa yang hanya hanya tergenang karena air 
laut pasang adalah 36 rumah 

c. Banyak rumah yang tidak tergenang l 
= 266 - (172 + 36 + 20) 1 
= 266-228 l 
=38 1 

Jadi banyaknya rumah yang tidak tergenang karena hujan 
dan air pasang adalah 38 rumah. 2 

d. Gambar diagram venn 
Jumlah 20 
Total Skor 70 

--·-

T ABEL PENILAIAN 

Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai 
1 1,43 13 18,57 25 35,71 37 52,86 49 70,00 61 87,14 
2 2,86 14 20,00 26 37,14 38 54,29 50 71,43 I 62 88,57 
3 4,29 15 21,43 27 38,57 39 55,71 51 72,86 63 90,00 
4 5,71 16 22,86 28 40,00 40 57,14 52 74,29 64 91,43 
5 7,14 17 24,29 29 41,43 41 58,57 53 75,71 65 92,86 
6 8,57 18 25,71 30 42,86 42 60,00 54 77,14 66 94,29 

' 7 10,00 19 27,14 31 44,29 43 61,43 55 78,57 67 95,71 
8 11,43 20 28,57 32 45,71 44 62,86 56 80,00 68 97,14 
9 12,86 21 30,00 33 47,14 45 64,29 57 81,43 69 98,57 
10 14,29 22 31,43 34 48,57 46 65,71 58 82,86 70 100 
11 15,71 23 32,86 35 50,00 47 67,14 59 84,29 
12 17,14 24 34,29 36 51,43 48 68,57 60 85,71 
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LAMPIRAN 4 

LEMBAR VALIDASI LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK (LKPDJ 

A. TUJUAN 

Tu1~1iin penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur kc\•alidan Ltmbar Kegiatan 

Peserta Didik [LKPO) yang berba~is berplkn· kmls tfafom pplaksanaan pP.mbP.laj.:mm 

111;.uem.atika pada milteri pokok Himpunan. 

B. Pf.TUNJUK 

1. Objek penilaian adalah Lecnbar Kegi;.ltan Slsw,1 

2. Bapak/lbu dtJ~tmemberikan penilaian deng:m cara mcmbrri tanda [\'') pada kulom 

yangterse<lian pada tabcl di bawah. 

3. Makna skala pemiaian .ldalah sehag:u herikut: 

1 ~ tidak baik 

2 = kurang balk 

3 = cu.kup baik 

4 ~ baik 

5 = s.angal ba~k 

C. PENII.AlAN 

I 
No I 

··--·· ·-·--·------·---~··-· ····r·· ·----------

! 
l 

Skala Penllalan 
Aspek PenUalan 

2 3 4 5 

' A. KE~"f.SUAIAN IS1/MATERI 

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

Kesesuaian den n SK KD 

2 ., ~~~~,a_i~~-~e~~-~ ~eh~~~a~ siswa ____ _ 
3 • -~~~-~!~~ian d_E!~gan ~e~utuhan_ bahan ajar 
4 Kehenaran isi maten 

If,-·-··-..------.~ . - ,_,, - -----··-- ~-- ------

-~~ Manf~at untuk pen~mba~~!l_\~a~as;'ln ~~engetahu;rn 
6 · Kesistem;1tis.1n unit.an m,1teri 
7 Ke-sesuaian deng•rn nilai-nilai k:lrJkter }'ang 

; tlikcmban kan _____ ···--
' 8. KESEStJAlAN DENGAN ST AND AR PROSES 

i a. Ke iatan Eks lorasi t 
8 i Pemrasilitasian pelibatan peserta didik dalam p~~~:;;- ·-------~ -· -· ----

1 en~1 aian tu uan ----~~-- _,. .. . . 
<J , Pemfosillt.isi:m terjadinyil interJksi :mt,Jr pesf'rm didik 

srrta antara pcscrta didik drngan guru. lmgkungim. 
d~'!. s~l!l_l_~r ~-~l~j(lr lainnp 

10 Pelihatan peserta didik sec.ara aktif dalam ~etiap 

ke Iatan embela'aran 

:v 

187 
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------------~------------·----.--·"''l-1·-~-~1 13 Pemberlan kesempatan untuk berplkir, menganalisis, I 
menyelesaikan masalah, dan bertintlak tanpa rel.Sa V 
takut J 

j 14 Pemfasilitasfan peserta didik memhuat laporan ek.r;plora:si I i ! \) 
yanedilakukan balkstcara individual mauoon kelo~!. ___ ;. --· : , 
C. lCES£SUA1ANDENGANSYARATKONSTRUKSI ' 1 -~--- ...__ __ (··---~ 

··15 ! Kejelasan-bahasa yang digunakan, se-hingga titlak ..; 
~-__ menlmbul~.n1~nafsiran ganda -------i,----+------+--< 

16 K~mud.~-~~~!!l~!!'~~a~-~ahasa ~ang digunakan ·-· ___ --+----;;---.-, ---+--+l _v___, 
17 Kesesua1an dengan k~~~ Bahasa Indonesia ---+------4--+---+'_v_j _ _, 

18 , Penggunaan ba.hasa secara efe'ktif dan eflsi~_!I. _ .\- _ ··_-_-__ -_·]', --------+ v~ 19 ! Kesesualan pertanyaan yilng dlguriakan dengan tingkat i · 

I kemampuan siswa ! 
• -"••-r f~·- • -

20 Kecukupan ttmpat yang disedl:akan untuk j.a~-~~all_ s~s:""~ ~ _ __ --+-·- . ______ _ 
21 Ketcrbacaan clan kebennaknaan sumber belajar v 

------------+-~----+--+------i 

I \ D. KES.ESUAlAN l>ENGAN SY ARA T TEKNIS 
'""'··+~---· ________ ! --'--+---+----<f----4 
21 I Kejelas.an dan keterbacaan LKPD i v 

.... 22 J Kemen.1rikan penampilan LKPD <./ 
. .,., 

y 

,.E T Kejelasan llustrasi/grafik/gambar /rulisan 
24 f D~ya tarik ~rhatian dan pembangkit min.at ti.el.ajar 

\ LDR I TLD i LD 
Penilaian secara umum terbadap LKPD i v I I 

·---------~-~---~ 

Keretangan : 
LD = jika Layak Digunakan 
LOR • jika La.yak Digunakan dengan Rcvisi 
TW :: jlka Tldak l.ayak Digunalmn 

D. MASUKAN VALIDATOR 

SumbJwa, 2016 

ValJdator, 
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LEMBAJl VALIDASI LEMBAR KEG1ATl\N PESERTA DIDIK (LKPD) 

A.TU.IUAN 

Tujuan penggunaan ini.1J'umcn lni adalah untuk mengukur kevalidan Lembar Kegfatan 

Pe:serta Dtd1k (L.KPD) yang berhasLc; berpikir kritis dalam pe-laksilnaan pembelajaran 

rn:.ltematika pad.l materi pokok Himpunan. 

D.P£1UNJUK 

1. Ob)ek penlla1an adalah l..embar Kegiatan Siswa 

2. Bapak/lbu dapat membcrikan penilalan deng;rn c.1rn memheri tanda (1/) pad.a kolom 

yang terscdian pildil ti:lbel di b01wflh. 

3. Makna skala penilaian adalah sebagai brrikut 

b tidakbaik 

2 = kurnng baik 

3 !: cukup baik 

4;: baik 

5 = S<lngat baik 

C. PENlLAIAN 

1 l Kesesuaian dengan SK, KD 

2 i Kcscsuaian dengan ktbutuhan sis\~~··· 

6 Kesisternatisan urutan materi 
7 Ke..~uaian dengan nilai·nilai karnkter yang 

189 

,._]J!<eJRb.~J~fil@rt _ ·-- ---------·--· _. ___ ,,.___.,.. ___ ...._____, 
I ll. KESESUAIAN DENGAN ST AND AR PROSES i ! i 

9 

. 10 

P~ terjadinya interaksi antar peserta d1dik , 
serta anrara pesert.a didilc dengan guru. lingkungan, ; 

. ---+---· ---~ 
ti 

dan sum r J· arlainn a __ ---- _____ ,_, _ '__ ____ ~--- --+--1 

erta d!dik secar.a aktif dalllm setiap J 
t-- _, .~atan (>1_m~. boe-'--l"'"if'"'-a_ni_n __________ --+-~--+---t----+--,--1 
! 11 _ b. Kegiatan Elaborasi 
r12· ~filiil;t~ pes.erta didik melalui pcmberian cugas, 

diskus1, dan lain-Jal n untukmemunfU __ l.;_ka_n_...._,loAa!_s_an_ba_ru _ _,___..____. _ __._ _ _.___. 
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13 Pemberian kesemfAAt.ln untuk berpikir, menganalisis, 
menyelesaikan masalah, dan bertindak canpa rasa 
takut 

"---t-=='-=-------------------+--+----+--+-~+-- -~ 
14 PerhfKi.LitasiH peserta didik mernbuat laporan eksplorasl i V 1 

van2 dilakukan balkseq~Jndlvidual mauoun kelomnok l 
C. KESESUAIAN DENGAN SVARAT KONSTRIJKSI 

-l-S-+-K-e1-.e-la_sa_n_b_a_h_asa_y_a-ng-di_gu_n_a_k_a_n_.-s-eh_i_n_gga_t1_d_a k---- --- . I I . ~1.-v--+----t menimbullcm ™".n.ll,.jr!in sranda 1 

I 

1--2-1
41

_K_e-je-l.asa_n_d_a_n_ke_te_rb_ac-a-an-l.K_P_D ____ -_- ---_----·--- - ________ ,,1 __ --r--·_·~----;-i------:==::~vi~:l 
22 J Kemenarikan penampilan LKPD _________ __J .-J--;-:r--~ 
-~3 I Kejelasan llustrasi/grafik/i;:ambar/tulis.an ' _ _j 1 v . i 
24 ! Da}ra tarik perhatian dan pcmbangkit minat belaj~~--------~-- ~-~·-- L __ J s/ ' 

Penilaian secara umum terhadap_~~~ ______ L_ __ ~~---} ·-~~R l T~ __ _ 

Keretangan : 
l.D ~ jika Laya k Dis;u nakan 
LOR = jika Layak Dlgunakan dengan Revtsi 
nD !!I jlka Tidak Layak Digunakan 

D. MASUKAN VALIDATOR 

:~::::~· ~:; ~z· -~ J 1= I'f ~·~:.:1::~ .. ::::. 

Sumbawa. 2016 
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LEMBAR VALIDASI LEMBAR KEGIATAN PESERT A DJDIK (LKPD) 

A. TUJUAN 

Tujuan penggunaan lnstrumen ini ad.al.ah untuk mengukur kevalidan Lembar Kegiatan 

Peserta Didik (LKPD) yang b!?rbasis berpikir krlns dalam pelaksanaan pembe1ajaran 

matematika pada m<'Jteri poko'k Hlmpunan. 

B. PETUNJUK 

1. Objek peni!aian ad.al.ah Lembar Kegiatan Si.sw.:i 

2. Bapak/lbu dapal memberikiln penilaian deng.an cara memberi tanda (vi) pada kolom 

yang tersedian pada tabel di bawah. 

3. Makna skala penilal<U'I adalah s.ebaga1 berikut: 

1= tidak baik 

2 • kurang baik 

3 = cukup balk 

4 = baik 

5 ;;; s.angat baik 

C. PENlLA1AN 

~~--------------

No Aspek Penilatan 

A. KESESUAIAN ISi/MA TERI 

' 
I 1 Ke.sesualan den"g;i~~(ifn · 

_Z, __ : _ _1<~~~-~:'!!~~ d_e~~n ~el}u_tu han !>iswa_ 
3 K~es1;1aian dengan kebutuhan h.ahan ajar 

4 Keben01ran isi materi 

Skala Penilatan 

1 B. KESESUAIAN DENGAN ST ANDAR PROSES ! I . t 

191 

! i I 
--~----------·----------------~--+---+-------+-~ 

I 

8 ~~m~~s~iti~a~k.~~~;h~=~ peser-b didak ctata~r~~~-- - t- - -- -· -·· -_1_-__ · :_·· ·_--··j 
peoc-apal.an nijuan ---~------ ___ __ _ _ . • .. l _ ··-··· v 

9 Pemf asilitaslan terjadh1ya interoksi <int<lr pesert.1 didik i I 
, serta antara peserta didik deng-.:m guru, lingkungan, ' i 
; dan sumb~!_ belaj~r la!.!1~----------·------ -----~ _j_ _____ __, 

i 
i ; 
i ..' 

I 
10 Pelibotnn pesertn didik seaira alrtif dalam setiap I. 

kegiatan pembelajaran --1-"--·--+---+----+~-< 
11 b. Kel!iatan Elaborasl __________ --~- _ _ _ _ _ _ ______ ii_ . 

\i 

12 , Pemrasllltasian peserta dldlk melalul pemberian nigas, . 1 

I dislrusi, dan lain-lain untuk memunrulkan £ag,asan baru I 
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13 j Pembertan kesempatan unruk berplkir, menganalisis, 
/ menyelesaikan masalah, dan hertindak tanpa rasa 
J talrut 

14 I Pemfasllltasi.an pes.erta didlk membuat laporan ek.-.plora.">i , 
i vangdilaltukan baiksecara individual maupun kelom.P£.LL 
! C. KESESlJAIAN DErllGAN SY.A.RAT KONSTRUlCSI ! 

15 Ketela~n-b.lfusa yi"i,gdigunakin, sehingga tidak 
I menimbulkan penafs~11m .. ~~9il. 

16 Kemudaha:n memahaml -~~asa y:m~~!~na~"!l-.. i 
17 1 Kes~u.aian dengan k<iidah Baha~a}ndonesia I 

18 Penggunaan bahas:a sec-.ara efektlf dan efls1~!! .. 
,...,- . ·"" -

19 Kesesualan perrdnyaan yang dlg\lnakan dengan tingkat 
kemamprum siswa 

rio Kerukupan tempat yang dlsed,akan untuk ja~~n s~a _. 

' 
21 Keterbac:aan dan kcbcrmalmaan sumber belajar 

~· 
-- ->"C 

D. KESESUAIAN D~GAN SYARATTEKNIS 

~--~ "•·-· ··-- - ·-- -·--~ 

.!<.~J.eloisan d•m keterbacaan LKPD 
2 Kemena~.~~J,>e_~_fn-pi Ian LKPD 

! 23 Kejelasan J~~trasi I gr.afik/g_am~_r /tulisan 
24 Daya t.arlk £!r!1.ati~!.'-~-~n pembanRkit minat be la.jar 

I Penilaian secara umum terhadap LKPD 
.._,,_ ... _.,,.,_.,,""_.._.,-,.,.~-~·~-~·- ----

Kereta:ngan: 
LD = )lka l...ayak Dig\loakan 
LDR "jika Layak Digunakan dengan Rcvisi 
TLD = jlka Tldak 1,.1yak nlgunakan 

D. MASUKAN VAl.IDATOR 

-·· 

" 
j 

..... 

v 

v; 

l-1 

I,. 

! l I/ 

l 

v 

' I 
t; 

' I 
i L/ 

,,, 
I 

LD I LDR I TLI> ..... I I 

SumOOW<l, 2016 
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i 
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LAMPIRAN 5 

LEM BAR V AU DASI RENCANA PnAKSANAAN PEMBllAJA.RAN 

A. TUJUAN 
f'enggunaan lnstrumen ini adalah untuk mengukur kevalldan isl Renrana Pela'ksanaan 
Pembelajaran (RPP) dalam pembelajar-.m lnatematlka dengan pengembangan LKPD 
berbasis berpikir kritis terhadap pemecahan ma$2llah pada materi himpunan. 

B. PETUNJUK 
1. Objek penilaian adala.h Rencana Pelaksanaan Pembclajaran 
2. Bapak/lbu dap.at memberikan penilaian dengan cara memberi tanda (,/) pada kolom 

yang tersedlan p.ada tabel d1 bawah. 
3. Makna skala penilaian adalah sebagai berikut: 

t = ndak b.aik 
l = km~•mg baik 
3 = cukup balk 

4 :!! balk 
5 = ~ngat baik 

C. PENILAIAN 

Aspek yah.l! dinilai 
No 

~· Jdeg!j~~.ma_f!P.£.lajaran 
1 KelenRk.aD.an identitas mat.a pel.aj.aran 
2 Ketepatan ioentitas mara pelajaran 

3 Kemkupan waktu yang d.ialokilslkan untuk men.capai 
tuiuan pembelaiaran 

~ Keefi5\tn•m ~~~k_h1 Y.~'g ~~k~kas\kil~ 
- --- - . . .__ 

--«'-~ 

l ~~- ~~~~n Tuj~an/l~~t!'.!..._ __________ , _____ .. _ 
5 Kesesuai.ln rumusan tu;uan denRan SK/KD 

Srandar kompetensi 

6 Kctcpatan penggunaan kata kurja operasional yang 
danat diulwr 

7 ' Ketenv-.ikil<in SK dart KD 
-----. L-.-.--. -·"---· .. --------.-·---- .. -----.. ·------...... _____ --" - '---~"----

8 ! Persyaratan mlnllnal 3 lndikator /tuJuan settap KD ~----t ________ .. _____________ ,, ___ , _______ ,, ___ 

_2 ___ t .. Ke!~kuP~J~~-~_ge~~l]~_~_. ~~~_p. ~~!! kete~Jmp~!~".1. ___ 
c. PemUihan Maten 

10 Keluasan ( memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur den 
, skill yang sesuai dengan pencapai.an tu}uan 

____ i Q~b~l~jar:<'nJ . "•-'..-•-'-~-· 

11 i Keakuratan/kebenaran fakta, konsep. prinsip, 
' nrosedur. dan sklfl 

12 Ke:s:esuaian materi dengan karakteristik tingkat 
perkemban~an koimitif sisw.a 

13 Penggunaan rnateri kontek:stual 

14 '. Keruntutan dan kcsistemati.san susunan rnateri 

fD. Met.ode :eembela~ran -,.__.. ___ 
15 Kes.esuaian metode dan strategi yang digunakan 

dtn2<1n tujuan pembela~!! ~ .... -· ·-·-----,~~·--~~-~-.. ~·-
16 Kes.esuaian metode dan strategi yang digun.akan 

~.-- ; deoon ~c@P!m_~~~ -~------·-
17 : Penumbuh"n/pen~m~ngan rasa inwn tahu 

Polnt Penllalan ' I --
l 2 3 4 5 

t. 

li 

! ! I 

! ! v ! 
' ,,..,. i 

-,,. __ .. ~ ,._,, .. __ , ... 
~~~.->---• >--·-

------- t---·~ ... - .,.,_ ____ ·~-, 
~ .,J_ -' 

I v'' 

i I 

l \/ ' 

! 1 

"' --,~I--• 

II -·-
..... 

•.- - -· --·---- • t j l ' 
......-..-..,....._~~-·-""""""" I 

) i ' 
' 

ii v \' 
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. t8- 1 Pemberdayaan pt-serta dldlk dan lingkunpn ·..t 

1---+--so_c!~W'l~i~ ·- -----------------+l------+-<~-~---1--
. E. K tan ~embeJ:ajaran i ) 

19 \ Keberpusat.m kegiatan pem~laj.aldn pada peserta I ·· "T __ _ 
' u 

j didik 
20 Pemfasilitas!an ter)adLnya mteralti;i :antara pe.s.erm : 

didik dengan guru, antar ptserta didlk. d.an pesert'l . .J 

didik den an l!_n_;.,g;c;,;.;.;n:.::.a::~n-----------4---+---+-__,,__-+---1 
' 21 Pemfasilit.as!an pelibatan kegiatan fisik d.an m~tal . 

\i 
eserta didik 

22 Kelengkapan ltmgkah·fangkah dala.m setiap tahapan 
-----+-~n)bel.!IJ?..!'_'!!\ __ .. __ .~.. . 
i 23 Ketepatan/keseilllian tahapan pembelajaran dengan 
--1 a_lo_kas.i wak\u _ _ ___ _ 

F.Pemilihan MedlafSumber belafar 
~-+--- -~-----------+ 

"v 

.j 

: 24 Dukung,~~-~~~ia terh.adap ketertapatan mj'uan_belaJ~!. \I 

· 25 Keb_:r~da:m d~J1 kesesuai.an daftar puscaka 
26 I Relewmsi sumber belajar/media pembelajaran dengan j 

. ~f 

mareri I 
!----+-----------~---·" 

27 Kcmudahan p~ngadaan dan keprakti.sa.n . ~ l peng~_a,_<.t_nnya -~-- __ ----1---+-----+---1-----< 

28 j Kecocokan surnber btlajar/medla pembelajaran 
dengan t:ingk.1t perkembangan f1sik dan intelektual 1 

pes~rta ditli~ ·-·-·· ___ ,_ 

29 Kesesualan dengan ling:kungan rlsik dan sosi.al peserta 
didik ------ ·~-·- -·-----

30 Keamana n dalaru penggunaan sumb~_!" _be la jar/ rn~_dia 
G. Penilaian Hilsil Belatar 

1~ -~. 

31 KetE?patan pc-rnilihan tel<nik penl\-'\an dengan tu}uan 

~-----
LP..~m~~!!! j;i r~m 

32 ~ese~~.3~8-n -~utir instrumen dengan tujuan/indicator .,, ___ ~-

I 33 .~_:_terwa!Glan i ndibtor /tuju.an 
1--~---

34 Ke~.:~~-~~_i:_dan kejela!>an petunjuk pi!ngerjaan so.al 
• 35 Keberad.a:m instrumen penilaian. kunci jawaban so.al, 

' : dan rubrlk ~enskoran 
---. ,.._~·-·--··--~-------

' H. Kebah.asaan ' ' -- -· ....,., .. -.. ~ ~.--- --------
: 36 Ketepatan bahas.a yang digunakan dengan kaidah . 

! b.ah.a.<;a Indonesia 
!'""·--- --~--"~·· _.-

37 i Kemudahan rnt!'mahami bahasi:4 y.-.ng digun;;ik;m ~~~-

1

33 i Kej~la.'illn bahasa yang digunakan, sehlt>gia tldok , 
f!l.~1:1~k.·!!t~nafs1ran itanda i 
enembanon Karakter ! 

! 39 K~sesuaian cara pengernbangan kemampuan berplktr I 
i • kritis terhadap pt-mif'i."dhan mas~l:ih , 
40 1 KC"mudahan pelakMn<l~T~ !;;.K~O berpikir kritis I 

I 

--

~nllalan secara umum terhadap RPP 
l LD 
I v 

··----- ---------

Iv 
i 

I t I I 
' I ; .,.. 

! ! ' 
I ' ' l vi ~ - ..... -..,..., _..,~"-~ 

vf 
-- f.------ ,.,,~-.,·~.u -·"••·-·· .,~ 

----·· .. ; ·-~ ~ 
• , I 

--+--~-~-- .. - -I I . 
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v ; 
···-·-· 
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IDUWt VALJDASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

A.TUJUAN 
Penggunaan in&trumen ini adal.ah untuk mengukur kevalidan isi Rencana Pelaksanaan 
Pembelajar.m (RPP) dalam pembelajaran matematika dengan pengembar}gan LKPD 
berbasi.s berpikir krltls terbadap pemecahan masalah pada materi himpunan. 

B. Pf."TUNJUK 
1. Objek penilaian adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajar.m 
2. Bapak/lbu d.apat memberikan penilaian dengan cara member\ unda {tJ) pada kolum 

yang tersedlan pada mbel di bawah. 
3. Makna skala penilaian adalah sebagai berikut: 

1 " tidak baik 
2 = k~1rang baik 
3 = cukup b.1ik 

C. PENll.AIAN 

4 = baik 
5 = sanitat baik 

Point PenUalan I No I' ---~.. ~-··· A!pek yang d&nllat 
· A. lde11~!M mata pelajaran ~----+----+-·· ___ •. 

• 1 i Kelt!ngkaean identitas mata pelajaran _ .. -------,~---+---+---• . 
! 1 2 3 4 5 

,i 2 ' Ketepamn identita:s mata pelajaran . . . . 1 -~-. l ... 
fT'-· Kecuk~pan waktu yang dlalokasikan u~ruk rnencapa.i ! . I 

tu·uan embela oiran ; v 
, 4 1 Keef\-s1enafl ~~~~ng dialoka'Sikan 

·-r------i,__-+-r----1 

B. Rumusaa Tu uanflndl.kator 
S Kesesuahm ru~~~n tujuan dE!ngan SK/KD 

, Standar kompete~L . 
6 K!!tep.atan penggunaan kata kerja operasional yang , '. / , 

7 ~~;;~~:SK dan K~ --------~-·---L .. J -~f=~' 
" 6 -~ Per.;yaratan minimal 3 indlkator 
f 9 ·!' ~etercakupan pengtrtlhn~n, sika 
1 C. Ptmilihan Mate-rt 
: 1'tr f Ke luasan { rncmuat fakta, konsep. 

1 s'kiU y<tng ~esuai dengan 

1 
pembelajaran) _ 

11 1 K!!akurdtan/ktben.;ir•m fakta, 
1 Qrosedur dan skill 

{t\fj~~n setiap KD ; 

~ dall ketera.mpilan i 
-----~ ---. 

-·-"''"",... ---, prinsip, prosedur dan 1 

penc:apa~an tu)u.an 

---.. konsep, prin~lp, '\ 

I ' 

. i 
V' I 
--+-· 

I y: 

... . I .... ·-· ~~ ~·-·-,-<-

12 Kesesuaian materi deng1m karakteristik tingkat ! I v-1 J : perkembanlilan kognitif siswa I 
' I 

·----
13 Penggu~~~materi kontekstual . v' 

- .. ~-

! 
1· ·--1 

I 

14 Keruntutan dan kesistematisan susunan materi v' 
i D. Metode pembelajaran 

·---~-·-

11s Kesesualan metode clan strdtegi digunakan 
i 

I 
yang i v 

I deng.an tujuan pembelaja~n 
~ --~ -- -r \// iUi Kesesuaian metooe dan strategi yang digunakan 
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18 Pemberdayaan peserta didik dan lingkungan 1 
social fi:sik i 1 

·-- _____ _L_ 

E. an Pembr.Ja aran 1 
1----+-___;_;:.K-=;;_;;:._=::.=.:c::L;;::..::::: ________ _._ _ _._ __ j.._ ___ -t--~r--; 

19 I Keberpusatan ~iaran pembelaJaran pada ptserta t/ .!.· 

dldl -~ 

fisik dan mental 

embcla·aran 
---1---------------~·~·>-""' -- ·- ...... ·-" 

23 Ketrparanfk.cseua.i.an tahapan pembelajaran dengan 
alokasi waktu 

1~···2 __ 
4
_ f .Pemillh:an Medla/Sumber belalar 

Dukungan media terha.dap kcterc-apaian rujuan belajar 
I 25 Keberadailn dan keses:ua.Jan ddftar pustaka 
i 26 I Relevans:i sumber belaj.ar/media pembelajaran dengan 
! I materi 
f------·----~--~-----------t---t---T--"i"-""--
1 27 Kemudahan pengadaan dan keprakti:san 

! en unaann --~·-··-~---- .......... __ -+- _ .. _f 
28 l\eco.cokan sumber belajar/media pembelajaran , · 1 

dengan tingkat perkcmbanga.n flslk dan lntelektual · ·-rm:iJ 
1 

•

1
1 

e!ierta didik 
29 Kesesuaian dengan lingkungan fisik dan sDSial peserta 

dldlk 
~ ._,_, •• h ·""---

; 30 Keamanan dalam penggunaan sumber helajar/media , 
r-- G. Penila1an ~asU Beli-~r-----~-~ -----~~"-" -~ ~-l----- ---·-- -~· 
131 i Ketep.1t.ln pemilih:.m tekmk pemlalan dengan tU)Ulm ' I v" 

1 embela·aran j 
32 i Kesesuaian bubr instn1men dengan tujuan/indict'ltor 
33 ( Keterwakllan lndlkator /tuju;u'I 
34 ! Ke~radaan dan kejdasan petunjuk pengerjaan soal 

39 1 Kesesuaian cara pengembangan kemampuan berpikir ' 
\ kritis terhada mecahan masalah 

_±:Q_ ~ Kemudahan pelaksanaan LKPD berpikir kritis 

PenHalan secan umum terhadap RPP 
LD 

....... --------------~-
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LEMBAR VALIDA.SI UNCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

A. TUJUAN 
Pcnggunaan instrumen lnl adalah untuk mengukur kevaHdan isl Rencana Pelaksanaan 
Pembelaja.ran (RPP) dalam p(!mbelajaran matematlka dengan pengembangan LKPD 
berbasis berpikir kritis terhadap pemecahan m.asalah pada materi himpun:m. 

B.PETUNJUK 
1. Objek penilaian ad.alah Rencana Pelaksanaan Pcmbclajaran 
2. Bapak/lbu dapat memberll<an penilaian dengan c~ra memheri randa ( ·./) pada kolom 

yang tersedian pada ta.be! di bawah. 
3. Makna ska la penllalan adalah sebagai tJ.erikut: 

1 = tidak b3ik 
2 = kur.ing baik 
3 ' cukup balk 

C. PENll.AIAN 

4 ~ baik 

5 = san~t ll.lik 

r Asl>~k V-tlll2 dinilai Point Penllaian I 
I 

!. No 
A. ld~ntitas mata pelaJaran l 2 3 ! 4 S ~ 

1 
i 2 

Kelengkapan identitas mat~ ~laj.ai'<ln : i : 

Ketepatan identitas mata ~elajaran --- - -=-:~~~---+----~J 
3 Kecukupan waktu yang d1aaokasll<.em untuk mencapa1 I i ! ! : 

tujuan pembelaiaran 1 l l t ! V 

4 Keefisienan waktu yang dialokasikan 1 .i 1/ .. 

... B. R.umusan Tutuan/lndikator i 

! 13 Pcnggunaan mat£ri kontekstual 

iH 

11s 
l ...... 
I 16 
I 

17 

Keruntutan dan kesistematisan susunan materi 
D. Metode DHDbelalaran 

I 

I t-
Kesesuai.an metode dan strategj yang digunak.a.n 
dengan rujuan pe.mbelaj?.ran ~-~" "' . - ,o - M - - •• i• 
Kesesual.an metode dan strategi yang diguMkan 
deru?an inatt'ii pernbelajaran . .t ---1--

Penur.n buhan/ptngembangan rasa ingln tahu I 

I 
l 
! 

' , 
; 

~ ~ 

'1 
l 

t L 

I -
' 

~· I 

' \/ l 
! 

! t: 
+ -

I 
I. 

1.,1 

~· i 
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... 

18 Pemberdayaan peserta didik dan lingkungan I socl<lllf!!!!< __ -·-··· _ 
ii 

-;. ~.,._"'-------~-r••--•--~---~·r"' --
I 

E. ~atan Pemhmia~,.--______ j 

19 Keberpusatan keglatan pembeloijarnn pad a 
! I peserta ! 

!. didik v I 

-~-----· ---·- - ' 
, __ ,_,,j 

Pemfasilitasian te . din inter-i:\ksl ;.mtal'<'I St.rt<\ · I 

· didik dengan guru. anmr peserta didik. dan pescrta · I . 20 f}a ya pt ~+ . 
: didikdrn n Un kun n -n·· ---------·-- • _J_~~---< 

. 21 I' Pt"mfasHHaslan pdlbat.an kegfatan fisik dan mental . , 1 

i ___ I peserta didik _ _ . __ . l '' 
22 ! Kelengkapan langkah·langka.h dalam setjap l~h<lpan i 

pembela.1!@1!.._ _ _ _ _1__"_ _ _;__ __ 

1 
23 I Ketep~ran/keseuaian tahap-an pembelajaran deng-dn i ! v ; 

a!okasi waktu __ .. __ _ ______ _ --f-.--' _ 
F.Pemlltban Media/Sumber belajar . ! 

24 Dukungan medla terha-~!p-kete~~p_a~~n~~~~}et~i~~-:--r--+--+----':-~---i 

~~ ~:~~::i:::::e~~::~:~~~~~~~~~:~aran denga~r·~f, ---- ~-~1 mater! I t/ I 

3B tidak, 
! 
' ' l 
I 

' t----+---------------'-·--. . -·-- -· .,,~--t~ 
Ke:sesualan car-.a pengem!>angan kemampu.an berpikir 
kritis terhada emecahan masalah 

39 v' : 
: 40 1 Kemudahan pelaksanaan LKPD berpikir kritis 

[ ____ r_e_nlla_i_an_sea_·_ra_u_m_um __ te_r_h_a_da_p_RP_P __ 
LU LDR no 

·--"-~v~_L~~~-~__, 
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LAMPIRAN 6 

LEMBAR VALIDASI TES HASIL BEIAJAR 

A. Tujuan 

!ujuan penggunaan lnstrumen \nl adalah unruk mengukur kevalidan isi Tes Hasil Belajar 

dalam pembe.Jaja.ron matematika dengan LKPD yang berbasis berpikir kritis terhadap 

pemecahan masalah matematika pada maten pokok himpunan. 

B. Petunjuk 

1. Objek validasi adalah Jnstrum~n res Hasil Belajar 

2. Bapak/lbu dlmlnta memberi valida5i dengan cara memberi tanda eek ( "' ) pada 

kolom yang tersedia. 

3. Makna skala pettilaian adalah sebagai berikut: 

1 = lid;;ik balk 

2 .: kurang baik 

3 = cukup balk 

4= tuik 

5 • sangat baik 

C Penj}aian 

202 

1N~1;:::·Teknlk Pe;,::~~~d~p;-~~~fm~fY:• 5 
! 

Pembelalaran ___ . f • . i .... __ _ 

i 
1 Keteparan pemllih<in teknik penilafan dengan tujuan I ; 

pembelaieran 1 v 
v f 2 Ke.sesualan butlr lnstrumen dengan rnjuan/lndlkator 1 

i 3 l Kettrwakllan intlikator/tujuan --------+--+--+----+---+1-v-i 
l B. Kelengkapan 1nstrumet1 

4 Keberadaan kunci jaw-<1ban soal ! v' 
!-----+--------'-----------------··---+·-...._-+--~----; I S Keberadaan rubrik penskoran ' i i >I 

i 

i i C. KesHuaian Jsl/Subtansl i 
i 6 Ketepatan/kesesuaian daya beda v 
I 7 Kebenaran materi 

8 Mengarahkan untuk berpikir tingkat tinggi 
' 'j 

1---+-D-.-Ko_n_s_tru_ks_i_So_a_l ____________________ ;-+l --r--+-l --i----1 

-·-··- '-·--··--··t------ ·--t---'--::--,___---------------~------"- ,. ____ ,. __ --~-

9 KejelaSilll pecunjuk mengerjakiln soar f v 
1----i-"----"--"-----"---'-----~-------~---~-- ,, ___ --,__.___. ______ __, 

I 10 K!!jelasan tujuan soal I v 

l 11 Ketepatan pllihan bentuk soal denga~ ~~~!?..- .. __ _ _ __ . -· ____ - .. +! -+-· v_·_ -i 

E. Kebahasaan 
v 12 Ketepatan bahasa yang dlgunakan dengan kaldah bahasa 

Indonesia 
---4---'-'"-----------------~----~-~-~----~ 
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·-----· 
13 Kemudahan memahami bahasa yang dlgunakan v 
H Kejelasin bahasa yang digunAkan. sehtngga tidal< ..J 

menlmbulkan ~fsiran and.a 

Penilalao sew-a umum terhadap THB 
LD LOR TLD 

Kmtangan: 
--~ 

LO = jika l..ayak [)Jgunakan 
LOR 11. jika Layak Digunakan dengan Revisi 
TLD = Jila Tldak l..ayak Digunak.an 

D. Muukan Validator 

v 
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Sumbawa, 2016 

Validator, 

~ 
V..r::.: ... ~~f..:~~;.:. f:e$l'1 4 '1' 

203 42997.pdf



204 

LEMBAR VALIDA.SI TES HASlL 8£1.AJAR 

A Tujuan 

Tu}uan penggunaan lnstrumen ini adalah untuk mengu kur kevalidan i5i Tes Hasil Belajar 

dalam pembelajaran matematika den.gan UCPD yang berbasis berpikir kritis terhad..ap 

perne<::ahan masalah matematlka pada maten pokok himpunan. 

B. Petunjuk 

1. Objek validasl a.dalah lnstrumen Tes H<1s1l Beia}<ll' 

2. Elapak/lhu diminta memheri va!idasi dengan cara memberi tanda eek ( ../) pada 

kolom yang tersedia. 

3. Makna ska.la pemla1an .adal.ah seh.agai herikut: 

1 = tidak baik 

2 = kurang oolk 

3 = cukup baik 

4::! baik 

5 = sangat balk 

C. PenHahm 

--~-·--·---·· 

No Aspek Penilaian Sbta Penilaian 
1 2 3 4 

' A. KesesUiilan Teknik Penllaian dengan Tu Juan 
5 

--·--- ~·_Pem~t!!"an -· .. ··---· ---- < ----~ 

________ ,_ 
·- -··--------. ~-~~-- r----·· ---- -- v-! t Ketepatan pemilihan teknik peni!aian den~an tujuan r 

1 

pernbelaJ.anrn i i 
----·--- -~-------~---~---·- - ---------·-

2 Kesesuai.an butlr 1 nstrurn en denga~_!ltju<ln.£1.~di~tor v 
3 Keterwalolan indikatot/rujuan ....... 

-·-·----·-
B. Ke-lengkapan lnstnlmen 

4 Keberadaan kunci }awaban soal ! .,/ i 

5 Keberi1daan rubrik penskonn ' f ~ 
c. K~ian lsl/SUbtansl 

6 Ketepatan/kesesuaian daya beda v 
7 Kebenaran materi v 
8 Mengarahkan untuk berpikir tingkat nnggi v ' 

-~-- i 
r~------ ---------··~--- -----· 

D. KotutnlksiSoal 
···-.,;-·---~-- ---------,,-~,_--, . ~ .. -_,,..,..-f"'..,..,,""1"'7-.- v 9 Kejelasan petunjuk menge'}~kan 5--0~1 .. ~-·--~.; 

10 Kejelasan tu.Juan soal v 
11 Ketepatan plllhan bentuk so.al denga~.?_K,J(g_. v - -·-"·----~---~-

E. Kebahasaan 
-----------~~---- ~--

12 I Ketepatan oohasa yang digunakan dtngan kaidah bahoisa v ! Indonesia 
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14 Kejelasan bahasa yang digunakan. sebingga tidak 
menlmbulka.n fsblln nda 

Penllaian secan umum terhadap THB 

LO .. jil!.l 1.ayak Digunakan 
LOR ~ jika l..ayak Digunakan dengan Revisi 
TW =Jib Tidak Layak Dlgunak<rn 

D. Masukan Valklator 
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LEM BAR V ALIDASI TES HASJL BELA.JAR 

/t Tujuan 

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur lreva1idan i.s1 T(!'S Hasil BElat;ir 

dalam pembelajar.an maremar:lka dengan LKPO yang rerbasls berplkir krl~s terhadap 

pemecahan masalah matematika pada materi pokok himpunan. 

B. Petunjuk 

1. Ohjek validasi adalah lnmumen Tes Hasil Betajar 

2. Bapak/lbu dimint.a memberi vaHdasl dengan cat".l memberi tanda eek ( ./} pada 

koll)m yang tersedla. 

3. Makna skala penilaian adalah sebaga1 berikut: 

1 = tidak br.uk 

2 = kurang baik 

3 = c:ukup baik 

4= baik 

5 ::: sangat baik 

C. Penilaian 

206 

No Asptk PtnUmn Sb.la Pettiliillan I 
11 i2 3 4 5 

A. Kesesualan Teknlk Penllatan denpn Tutuan ! 
Ptmbt\a}aran 1 j 

l Ketepatan pemilihan ttkmk !}{'nilaian dengan tujuan l 
I pembelaiaran ' · \l 

Z Kesesuaian butirinstrumen denga~ tuiu~findikator , . I ··---~-~ I 

-3 :."==~::;~:;;;:~~~-=:=~= _::: =- ==-:-; <~~[ -t~ 
+-:=~==•l ____ ...... ~---·:4-ti--~ 
6 · · -~e-~~a.~~fk!S~u;1i;m da~-1 bed3 _ -----~~--! -·~---- , .. 
7 Kebenaran materi · ·~ 

~ - • --·+--· ----+---+---+---

a Mengarahkan untul< Mrpiklr tingl<at tinggl ' ' I ~ ; 

~ ~ ' 1.i 

D. KollStnlksl Soal i 
9 Kejelasan petunjuk ml!ngerjakan soai i r 1 

---- ... , .. ' 
10 Kejelasan tujuan soal ! '. 

---~--------·----·-------· -------·------- _____ _,,__. ___ ·'·' 

11 Ketepatan pilihan bentuk soal dengan SK, KD ! ' · 

l E. Kebahasaan ------------;---r---r---r--J~---1 
12 r Ketepatan bahasa yang digunak.an dengan kaidah bahasa i / i 

1 :·\done-sla · 1 ~--1_!!1 _____ ,, __ ------- -- ----- ------·-- ·- ... -------··--· _ .. , ........... ---.r"'''-''·--------- ---...L.-~ ....... ---'---
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13 Kemudahan memahami bahasa yang digunakan 
H Kejelasan bahasa yang dlgunakan, sehingp 

menlmbulbn oeoafsinn 1aoo~ 

Pennatan secara umum terbadap THB 
·-·=-····· ·-,-~.-,,.,,_.-.--

Keretangan: 
LO = jlkil Layak Diguna'kan 
LOR I! jika L.ayak Digunakan denpn Revlsl 
TLD = Jlk&I Tidak l.ayak Digunakan 

D. Masukan Validator 
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I v 
,..,, ~ __ ... ~. --•--# --·-··-1-·-tidak 

L/ 
-~ 

l.D I I.DR TLD . 
_,w~c 

v j _.,_, .. _, ___ ,._., ____ 

Sumbawa, 2016 
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LAMPIRAN 7 

Data Hasil Validasi RPP 

Aspek Penilaian NO 
VALIDATOR 

Skor Total KTGRI 
I II III IV 

1 5 4 5 5 19 A 

Identitas 2 5 4 5 5 19 A 

Mata Pelajaran 3 4 4 5 5 18 A 

4 4 4 4 5 17 A 

Jumlah Skor 18 . 16 . /19'. ·20~> 
.:: .. 

·73(······· 
. 

.A 
5 5 4 4 5 18 A 

Rumusan 6 4 4 4 5 17 A 

Tujuan/Indikator 7 4 4 4 5 17 A 

8 5 4 5 5 19 A 

9 4 4 4 5 17 A 

Jumlah Skor 22 
... 

.. ~Y2i 
.. _,. 8§.·; <~" x 20 ·~25 i• . 

10 4 4 4 5 17 A 

11 4 4 5 13 A 

Pemilihan 12 3 3 4 5 15 B 

Materi 13 4 4 4 5 17 A 

14 3 4 4 5 16 B 

15 4 4 4 5 17 A 

16 3 4 5 12 B 

Jumlah Skor 25 . 19····; ;"28" ::<:35;'.ii .:>107< . A· :··· .·." 
17 4 4 4 5 17 A 

Met ode 18 4 4 4 5 17 A 

Pembelajaran 19 3 4 4 5 16 B 

20 4 4 4 5 17 A 

Jumlah Skor 15 16 <16' 20 67> A 

21 3 4 4 5 16 B 

Kegiatan 22 4 4 4 5 17 A 

Pembelajaran 23 3 4 4 5 16 B 

24 4 4 4 5 17 A 

25 3 4 4 5 16 B 

Jumlah Skor 17 20 . 20 25 82 A 

26 3 4 4 5 16 B 

27 4 4 4 5 17 A 

Pemilihan Media/ 28 4 4 4 5 17 A 

Somber Belajar 29 4 4 4 5 17 A 

30 4 4 4 5 17 A 

31 4 4 4 5 17 A 

32 4 4 4 5 17 A 

Jumlah Skor 27 28 ... ,28 35. 118 A 
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33 4 4 4 5 17 A 
34 4 4 4 5 17 A 

Penilaian 35 4 4 4 5 17 A 
Has ii Belajar 36 4 4 4 5 17 A 

37 4 4 4 5 17 A 
Jumlah Skor . .:,_20 .··.··•.•20::·. 526 25:,. .··ss - A 

38 3 4 4 5 16 B 
Kebahasaan 39 3 4 4 5 16 B 

40 3 4 4 5 16 B 
.· i< ~> 'i:tzt Fi2 

··.- ·-

JumlahSkor ... •ts " ..... ::•• 48-·· ·: .. · B 
Pemecahan 41 4 4 4 5 21 A 
Masalah 42 3 4 4 5 20 B 
Jumlah Skor 

.... 
1:. ': .. g;•:x t?8~.·· .:-Hf.: > .• ·-···· 

.Jl. . .- . . :c ·, A 
SKORTOTAL 160 159 172 172 709 A 

Keterangan: 

A: Katergori sangat baik; B : Kategori baik 

Validator I Bapak Dr. rer. nat. Kosim, M.Si 

Validator II Bapak Dr. I Nyoman Sridana M,Si 

Validator III Bapak Dr. Harry Soepriyanto, M.Si 

Validator IV Bapak Dr. Fauzan, M.Pd. 
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ASPEK 
PENILAIAN 

Kesesuaian isi 
I Materi 

JumlahSkor 

Data Hasil Validasi LKPD 

VALIDATOR 
NO 

II III IV I 

4 4 5 5 
2 4 4 4 5 

3 4 4 4 5 

4 5 4 4 5 

5 4 4 4 5 

6 4 4 4 5 

7 4 4 4 5 

8 4 4 4 5 

9 4 4 4 5 

Skor 
Total 

18 

KATEGORI 

A 

17 A 

17 A 

18 A 

17 A 

17 A 
21 A 

17 A 

17 A 

Kesesuaian dengan 10 4 4 4 5 17 A 
t-------l----1---l------1-----1-----l--------~ 

standar proses 11 4 4 4 5 17 A 

12 4 4 4 5 17 A 

13 4 4 4 5 17 A 

JumlahSkor ... ;'1.oi· ... 1- ····• .A 

14 4 4 4 5 17 A 

15 4 4 4 5 17 A 

Kesesuaian dengan 16 4 4 4 5 17 A 1-----4---4---'----+-----+----_,__ ____ ~ 

syarat konstruksi 17 4 4 4 5 17 A 
t-------+----1----'l------1-----l-----1-------~ 

18 4 4 4 5 17 A 

19 4 4 4 5 17 A 

20 4 4 4 5 17 A 

Jumlah Skor 28 28' ·· 28· ·. 35 119 A 

21 4 4 4 5 17 A 

Kesesuaian dengan f----_22_-J--_4--1-__:.5_1---_4_1---_5_-+-___ 1 _8 _-l----__ A __ ~ 

Syarat teknis t-----23_-l---_4--1-_4_1---_4_1---_5_-+-__ 1 _7 _-l----__ A __ ~ 
24 4 5 4 5 18 A 

Jumlah Skor 16 :,is 16 20 10 A 

SKORTOTAL 97 98 97 120 416 A 

Keterangan: 

A: Katergori sangat baik; B : Kategori baik 

Keterangan validator sama dengan validator RPP 
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Data Hasil Validasi THB 

ASPEK VALIDATOR Skor 
I KAT~GO~ll PENILAIAN NO I II III Total 

Kesesuaian Teknik 1 4 4 4 12 

Penilaian dengan 2 4 4 4 12 
·----

Tujuan 
Pembelaiaran 3 4 4 4 12 B 

JumlahSkor .. 12 ·· 12 12 36 B 
Kelengkapan 4 5 3 4 12 B 

·--·-

Instrumen 5 5 4 4 13 A 

Jumlah Skor . ; 10 7 8 25 A 
Kesesuaian 6 4 4 4 12 B 

Isi/Subtansi 7 5 4 5 14 A 
·-·-

8 4 4 4 12 B 

Jumlah Skor 13 12 13 38 A 

9 4 4 4 12 B 

10 4 4 4 12 B 

Konstruksi Soal 11 4 4 4 12 B 

Jumlah Skor ·· 1i· 12 lf 36 .. B 

12 4 4 4 12 B 

13 4 4 4 12 B 
-~--

Kebahasaan 14 4 4 4 12 B 

Jumlah Skor 12 12 12 36 B 

SKORTOTAL 59 55 57 171 A 
·-

Keterangan: 

A: Katergori sangat baik; B : Kategori baik 

Validator I Bapak Dr. rer. nat. Kosim, M.Si 

Validator II Bapak Dr. l Nyoman Sridana M,Si 

Validator Ill Bapak Dr. Harry Soepriyanto, M.Si 
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[LAMPIRAN 8 

Data Keterlaksanaan Model Pembelajaran Pada Uji Coba Terbatas 

f Skor pada pertemuan ke-

rl _i~-~~--+---~--l--~-1--+--_l_~_l_+--_1_~--+---~~~~ ~II -

1 1 1 o 1 _L_1 _ -~ __ __! ___ _ 

~ ~ ~ ~ ~ l l -c-~--i 
~ : : ~ i --j1-:---; 6 

7 

8 1 1 0 1 1 1 0 
!-------+----t------+----1---------+-----~-------+-----; 

9 1 1 1 1 1 l 1 
---+--------< 

10 1 1 1 1 1 1 l 

11 1 1 1 1 1 1 1 
---+-----------< 

12 0 1 1 1 1 I l 

13 0 1 1 1 1 l l 

14 0 1 1 1 1 J J 
r------+----+------+----+------+----+----------+---4 

15 0 1 1 1 1 1 1 

16 0 1 1 I 1 1 I 
r-----+-----+-------+----+------+-----+-----

17 1 1 1 1 1 l I 

18 1 1 1 1 1 1 I 

19 1 1 1 1 l I 1 

20 1 1 1 0 0 0 0 

21 0 1 0 0 0 0 0 

I 22 1 1 1 1 1 1 , i 
1--2-.3---+---o---+------1 --+----1---+---o--+----1----;----1 -J-1----1 

24 1 1 1 1 1 I I 

Jumlah 14 22 18 15 19 l 21 21 

'-K_a_
1
°_::_

10
_r_i +---5-~_Yo_,______92_:_o_+--_7_~_Yo -~-6-~_o/(_o--+_7 __ ~_o/(_o __ j __ 8~--± ___ ~_J 

Keterangan: 1 menunjukan item tahapan pembelajaran yang dinilai terlaksana 

0 menunjukan item tahapan pembelajaran yang dinilai tidak terlaksana 
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Data Keterlaksanaan Model Pembelajaran Pada U ji Coba Lapangan 

Skor pada pertemuan ke-
No 

item I II III IV v VI VII 
1 1 1 1 1 l I 1 1 

2 1 1 1 
I 

1 I t- 1 1 

3 1 0 1 0 0 1 0 

4 1 0 1 1 __ 1 + 0 1 

5 1 0 1 1 1 l l i 

6 1 1 1 1 I . t= I 1 

7 0 1 1 1 1 1 1 I 

8 1 I I 1 I J_ 1 1 

9 I 1 1 1 l ! 1 1 

10 1 1 I 1 l I 1 

11 l 1 l 1 I 1 1 

12 1 l 1 I I l I l 

13 1 I 1 I I 

I 
1 1 

14 l 1 1 1 1 I 1 

15 1 I 1 1 l 1 I 

16 1 1 1 I l 
! 

I 1 

17 1 1 1 1 I 1 I 
~-

18 1 1 1 1 1 l l 

19 1 1 1 1 I I 1 

20 l l 1 1 I l 1 

21 0 1 0 1 0 0 1 

22 1 I 1 1 l I 0 

I 
1 

I 23 1 1 I 1 l T 1 1 I 
~----

24 I 1 1 1 1 I I 

Jumlah 22 21 23 23 22 21 23 

% 92% 88% 96% 96% 92% t 88% 

I 
96% ' I 

Kategori A A A A A I A A _j 

Keterangan: 1 menunjukan item tahapan pembelajaran yang dinilai terlaksana 

0 menunjukan item tahapan pembelajaran yang dinilai tidak terlaksana 
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LAMPIRAN 9 

Data Penilaian Guru terhadap Model Pembelajaran pada Uji coba Terbatas 

NO RPP LKPD THB 
1 5 4 4 

2 5 4 5 
3 4 4 5 
4 4 4 I 5 
5 4 4 

1-4-1 
--------

6 5 5 4 
--

7 5 5 
8 5 5 --------
9 5 

SKOR 42 35 27 
SKORTOTAL 104 

Nama guru mitra/responden: Abdul Hakim, S.E., S.Pd 
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Data Penilaian Guru terhadap Model Pembelajaran pada Uji coba Lapangan 

NO RPP LKS THB 
1 5 5 5 
2 5 5 5 
3 5 5 5 
4 5 4 5 
5 5 4 5 
6 5 5 5 
7 5 5 
8 5 5 
9 5 

SKOR 45 38 30 

SKOR TOTAL 113 

Nama guru mitra/responden: Firtria Ardianingsih, S. Pd 
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LAMPIRAN 10 

Data Pretest dan Posttest pada Uji coba Terbatas 

NO NAMA 
NILAI NILAI 

KATEGORI 
PRETEST POSTEST 

1 ADITYA MAHENDRA 2,78 89,29 Tuntas 

2 DENDI SUPRIANTO 11,11 85,71 Tuntas 

3 DESYA MILANDA 9,72 94,64 Tuntas 
-

4 IRHAM ZAINURI 33,33 80,36 Tuntas 

5 LISTYA INTAN WILSANDITA 8,33 41,07 Tidak tuntas 

6 LUTFI ANGGRAENI 9,72 89,29 Tuntas 

7 MAERANDA SAFITRI 34,72 87,50 Tuntas 

8 NINDI AFIFA NISA 6,94 71,43 Tuntas 

9 RIKA YULIANTI 2,78 39,29 Tidak tuntas 

10 RINALDI APRIELY ANTO 9,72 71,43 Tuntas 

11 RIZKA SHOLAWATI 33,33 100,00 Tuntas 

12 SUKMAYANTI 9,72 48,21 Tidak tuntas 

NILAI RATA-RATA 1,39 74,85 75% 
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Data Pretest dan Posttest pada Uji coba Lapangan 

NO NAMA 
NILAI NILAI 

PRETEST POSTEST 
KATEGORI 

1 AFRIANI 18,06 78,33 Tuntas 

2 ANISA DAMAYANTARI 20,83 55,00 Tidak tuntas 

3 ANISA NINGSIH I 20,83 58,33 Tidak tuntas 

4 ARY RAMDANI 19,44 33,33 Tidak tuntas 

5 CAHYANI HARYANTI 25,00 88,33 Tuntas 

6 DEPI JENRIANA 25,00 81,67 Tuntas 

7 EKA YAYU ANDINI 19,44 56,67 Tidak tuntas 

8 ENDA ASTUTI SAVITRI 13,89 68,33 Tuntas 

9 FIRMAN SUPIADI 23,61 90,00 Tuntas 

10 IKHSAN NULKAMIL 18,06 61,67 Tidak tuntas 

11 INTEN FHADLIA UTAMI 22,22 65,00 Tuntas 

12 IRMAYUNITA 20,83 98,33 Tuntas 

13 LIA HERMAYANA 40,28 81,67 Tuntas 

14 LINDA KURNIAWATI 19,44 83,33 Tuntas 

15 MAYA DAMAYANTI 30,56 48,33 Tidak tuntas 

16 M. RAMDANI PRAYOGA 13,89 80,00 Tuntas 

17 M. SATRIA PRADANA S. 23,61 65,00 Tuntas 

18 NADIA APRILESTARI 18,06 80,00 Tuntas 

19 NANA ROHANA 19,44 100,00 Tuntas 

20 NURHIDAYATI 13,89 73,33 Tuntas 

21 RAH MANIAR 22,22 95,00 Tuntas 

22 SAMSUL KHAIRUL FAHMI 20,83 71,67 Tuntas 

23 SELF! YULIASTRI 31,94 75,00 Tuntas 

24 SELLY WAHYUNI 16,67 58,33 Tidak tuntas 

25 SITI MARIAM 27,78 95,00 Tuntas 

26 SUP IA Tl 19,44 75,00 Tuntas 

27 SUPRIADI 16,67 90,00 Tuntas 

28 TIA FITRIANI 19,44 80,00 Tuntas 

29 TRY MARGIANSYAH 22,22 86,67 Tuntas 

30 VEBI KURNIA OKTASYAH 22,22 66,67 Tuntas 

31 WAHYU FIRMANSYAH 31,94 98,33 Tuntas 

NILAI RATA-RATA 21,86 75,43 77,4% 
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LAMPIRAN 11 

Data Respons Siswa Terhadap Model Pembelajaran pada Uji Coba Terbatas 

NO NAMA 
ITEM PERTANYAAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ADITYA MAHENDRA 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 

2 DENDI SUPRIANTO 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 

3 DESYA MILANDA 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 IRHAM ZAINURI 5 4 3 5 4 5 4 4 3 3 

5 LISTYA INTAN WILSANDITA 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 

6 LUTFI ANGGRAENI 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 

7 MAERANDA SAFITRI 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 

8 NINDI AFIFA NISA 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 

9 RIKA YULIANTI 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 

10 RINALDI APRIELY ANTO 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 

11 RIZKA SHOLAWATI 4 I 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 SUKMAYANTI 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 

Kesimpulan: 12 siswa atau 100 % siswa merespons model pembeiajaran dan perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan dengan kategori minimal baik 

218 

KATE 
SKOR 

GORI 

47 A 

47 A 

39 B 

40 B 

42 A 

41 A 

48 A 

41 A 

43 A 

37 B 

39 B 

43 A 
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Data Respons Siswa Terhadap Model Pembelajaran pada Uji Coba Lapangan 

NO NAMA 
ITEM PERTANYAAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 AFRIANI 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 

2 ANISA DAMAYANTARI 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 

3 ANISA NINGSIH 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4 

4 ARY RAMDANI 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 

5 CAHYANI HARYANTI 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 

6 DEPI JENRIANA 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

7 EKA YAYU ANDINI 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 

8 ENDA ASTUTI SAVITRI 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 

9 FIRMAN SUPIADI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 IKHSAN NULKAMIL 3 5 4 3 4 3 4 4 3 5 

11 INTEN FHADLIA UTAMI 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 

12 IRMA YUNITA 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 

13 LIA HERMAYANA 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 

14 LINDA KURNIAWATI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

15 MAYA DAMAYANTI 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 

16 M. RAMDANI PRAYOGA 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 

17 M. SATRIA PRADANA S. 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 

18 NADIA APRILESTARI 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 

19 NANA ROHANA 4 4 3 5 4 4 3 3 5 5 

20 NURHIDAYATI 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 

21 RAH MANIAR 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 

22 SAMSUL KHAIRUL FAHMI 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

23 SELFI YULIASTRI 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 

24 SELLY WAHYUNI 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 

25 SITI MARIAM 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 

26 SUPIATI 4 3 4 5 5 5 4 5 3 3 

27 SUPRIADI 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 

28 TIA FITRIANI 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 

29 TRY MARGIANSYAH 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 

30 VEBI KURNIA OKTASYAH i 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

31 WAHYU FIRMANSYAH 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

Kesimpulan: 28 siswa atau 90, 32 % siswa merespons model pembelajaran dan perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan dengan kategori minimal baik 

SKOR 

47 

47 

42 

48 

48 

49 

35 

47 

40 

38 

45 

46 

48 

50 

47 

32 

47 

39 

40 

36 

44 

38 

42 

37 

48 

41 

47 

39 

47 

40 

42 

219 

KATE 

GORI 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

c 
A 

A 

B 

A 

A 

A 

A 

A 
r 
\.. 

A 

B 

B 

c 
A 

B 

A 

B 

A 

A 

A 

B 

A 

B 

A 
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