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ABSTRACTION 

The Developing of Learning Instrument of Mathematics Realistic 
For the Students of Class VII In SMPN 11 Bima City 
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Promat stkip((/ yahoo.co.id 
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The abstraction of mathematics' object and the approach of study which 
is not exactly appropriate, became factors which caused the study of mathematic 
is difficult for some students. They feel that, what they have studied is not really 
useful in their daily lives, so they feel that they were "forced" to learn something 
which is out of their considerations. In study of mathematic, in some school some 
teachers are still dominated the process of study by using the conventional 
approach and lecture method as particular methods. Generally, teachers start their 
study by explaining the subject (definition and theorema), giving examples and 
then continued to the evaluations through the exercising. In this case, the students 
receive the mathematics' subject passively and only memorizing the formula 
without comprehends the meaning and the benefit of what they have studied. 
Consequently, the achievements in study of mathematics in Indonesia are 
relatively low and not really increase. So that. it is need to think the way of 
presentation or the atmosphere in study of mathematic which is possible for the 
students in understanding mathematics subject easily and make them happy to 
learn mathematics. The study of mathematic especially, in basic education level 
must be related with the reality so, what they have studied meaningful and really 
useful in their daily lives. An example of approach in study of mathematic which 
related to the real experiences of students with the study of mathematics is the 
study of Mathematic Realistic. This method gives the writer inspiration to apply 
the approach of the study of mathematic realistic in the Comparison subject for 
the students of SMPN 11 Class VII. 

Meanwhile, the objective of this research is: to achieve a good/ valid 
learning instrument of mathematic realistic in SMPN 11 of Bima City. This 
research is the developing research. The developing research means the research 
which is performed to achieve the learning instrument which oriented to the study 
of mathematic realistic especially in the Comparison subject in SMP 11 Class VIL 

The process of developing of learning instrument which is used in this 
research is modification of developing learning instrument according to 
Thiagarajan, Semmel and Semmel which contain of defining (define), designing 
(design), developing (develop) and disseminating (disseminate). But in this 
research, the developing stage only to the developing phase. The result of 
developing the learning instrument in this research is the design of study, The 
Book of Student, The Book of Teacher, Student's work Sheet and the test of 
student achievement. 
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Based on the result of this research, it can be summarized as follow: 
according to the developing of learning instrument by using 4- 0 model which 
was modified, it is achieved a good/ valid learning instrument of Mathematic 
realistic for the Comparison subject. This learning instrument consists of Design 
of Study, The Book of Teachers, The book of Student,Students Work Sheet (LKS) 
and The test of Students achievement which can be seen in attachment A. 
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ABSTRAK 

Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Realistik untuk Siswa 
Kelas VII pada Pembelajaran Perbandingan di SMPN 11 Kota Bima 

Ika Wirahmad 

Universitas Terbuka 

promat stkip@yahoo.co.id 

Kata-kata Kunci : Pengembangan Perangkat, Pembelajaran Matematika 
Realistik, Perbandingan 

Keabstrakan objek matematika dan pendekatan pembelajaran yang 
kurang tepat, menjadi faktor penyebab sulitnya belajar matematika bagi para 
siswa. Mereka merasa apa yang dipelajarinya kurang bermanfaat dalam kehidupan 
sehari-hari, sehingga mereka merasa "dipaksa" untuk mempelajari sesuatu yang 
berada di luar jangkauan daya pikimya. Pada pembelajaran matematika di 
sekolah, sebagian besar guru masih mendominasi proses mengajar belajar dengan 
menerapkan pendekatan pembelajaran konvensional dan metode ceramah sebagai 
metode utama. Pada umumnya guru memulai pembelajaran, langsung pada 
pemaparan materi (definisi dan teorema), kemudian pemberian contoh soal dan 
selanjutnya mengevaluasi siswa melalui latihan soal. Dalam ha! ini, siswa 
menerima pelajaran matematika secara pasif dan bahkan hanya menghafal rumus
rumus tanpa memahami makna dan manfaat dari apa yang dipelajarinya. 
Akibatnya, prestasi belajar matematika di Indonesia masih relatif rendah dan tidak 
mengalami peningkatan yang berarti. Oleh karena itu, perlu dipikirkan cara 
penyajian atau suasana pembelajaran matematika yang memungkinkan anak 
mudah memahami dan merasa senang belajar matematika. Pembelajaran 
matematika khususnya di jenjang pendidikan dasar harus dikaitkan dengan 
pengalaman kehidupan nyata siswa sehingga apa yang dipelajarinya menjadi 
bermakna dan dirasakan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah 
satu pendekatan pembelajaran matematika yang mengaitkan pengalaman 
kehidupan nyata siswa dengan pembelajaran matematika adalah Pembelajaran 
Matematika Realistik. Hal ini memberi inspirasi bagi penulis untuk menerapkan 
pendekatan pembelajaran matematika realistik untuk materi pokok Perbandingan 
di SMP kelas Vil. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk menghasilkan perangkat 
pembelajaran matematika realistik yang baik/valid untuk Siswa Kelas VII pada 
Pembelajaran Perbandingan di SMPN 11 Kota Bima. Penelitian ini merupakan 
penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan yang dimaksud adalah 
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penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang 
berorientasi pada pembelajaran matematika realistik untuk materi pokok 
Perbandingan di SMP kelas VII. 

Proses pengembangan perangkat pembelajaran yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah modifikasi model pengembangan perangkat pembelajaran 
menurut Thiagarajan, Semmel & Semmel yang terdiri dari tahap pendefinisian 
(define), perancangan (design), pengembangan (develop) dan penyebaran 
(disseminate). Namun dalam penelitian ini, tahapan pengembangan hanya sampai 
pada tahap pengembangan (develop). Hasil pengembangan perangkat 
pembelajaran dalam penelitian ini adalah Rencana Pembelajaran (RP), Buku 
Guru, Buku Siswa, LKS dan Tes Hasil Belajar. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
Berdasarkan pengembangan perangkat pembelajaran dengan menggunakan model 
4-D yang telah dimodifikasi, dihasilkan perangkat pembelajaran matematika 
realistik yang baik/valid untuk materi pokok perbandingan. Perangkat 
pembelajaran tersebut terdiri dari Rencana Pembelajaran (RP), Buku Guru, Buku 
Siswa, Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Tes Hasil Belajar yang dapat dilihat pada 
lampiran A. 
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BABIV 

TEMlJAN DAN PEMBAHASAN 

A. Temuan 

Telah dikemukakan pada Bab I bahwa tujuan penelitian ini adalah 

untuk menghasilkan perangkat pembelajaran matematika yang baik/valid 

dengan pendekatan pembelajaran matematika realistik untuk materi pokok 

perbandingan di kelas VII SMP Negeri 11 Kota Bima. 

Dari prosedur pengembangan model 4-D yang dimodifikasi, maka 

langkah-langkah pengembangan pada penelitian 1rn meliputi tahap 

pendefinisian (define). tahap perancangan (desiRn). dan tahap pengcmbangan 

(develop) akan di deskripsikan sebagai berikut: 

1. Deskripsi Hasil Tahap Pendefinisian 

a. Analisis Hulu-ltilir 

Berdasarkan telaah terhadap pelaksanaan dan hasil pcmbelajaran 

matematika di SMP Negeri 11 Kota Bima tcrnyata masalah mendasar 

yang perlu diupayakan pemecahannya adalah rendahnya hasil belajar 

matematika yang dicapai siswa. Selama ini proses pembelajaran di kelas 

VII SMP Negeri 11 Kota Bima cenderung berjalan searah saia. 

Kecenderungan pembelajaran seperti 1rn kurang membcrikan 

kesempatan yang cukup kepada s1swa untuk mengembangkan 

kemampuannya sendiri. Akibatnya siswa menjadi pasif, malas bertanya 

apalagi mengemukakan jalan pikiran atau pendapatnya tentang materi 
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84 

yang sedang dipelajari. Proses pembelajaran lebih banyak didominasi 

oleh guru sementara siswa hanya mendengarkan dan mcncatat ap<! van:J 

disampaikan oleh guru. 

Diherlakukannva kurikulum matematika ( KTSP) 2006 vanu . . ~ 

cenderung mengacu pada pandangan konstruktiYis scrta kaj ian terhadap 

teori-teori helajar yang relevan, memheri gamharan hagi pencliti tcntang 

suatu alternatif cara penyajian pernhelajaran yang diinginkan yak111 

dengan rnenggunakan pendekatan pernhelajaran matcmatika rcalistik. 

lJntuk melaksanakan pemhelajaran dengan pcndekatan 

pernbelajaran rnaternatika realistik. diperlukan perangkat yang sesua1 

dengan pendekatan tersebut. Karena pernbelajaran rnaternatika realistik 

relatif masih baru di Indonesia terutarna di Kota Birna sehingga 

perangkat pembelajaran yang dapat rnendukung pelaksanaannya di kclas 

masih sangat terbatas. Hal ini memheri inspirasi hagi penel iti untuk 

menerapkan pendekatan pernbelajaran rnaternatika realistik untuk materi 

pokok Perbandingan di kelas VII SMP Negcri 11 Kota Bima dengan 

harapan dapat rneningkatkan hasil belajar siS\\a khususnya pada matcri 

terse hut. 

b. Analisis Siswa 

Sis\:va yang menjadi subyek pcnelitian ini adalah siswa kclas VII 

SMP Negcri 11 Kota Birna tahun pelajaran 2012/2013. Pada analisis 

siswa. penulis rnenelaah tentang latar belakang pcngetahuan siswa. 

bahasa yang digunakan dan perkernbangan kognitif siswa. Berdasarkan 
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telaah tersebut. penulis menemukan bahwa siswa kelas VII SMP Neg:eri 

11 Kota Bima telah mempelajari materi Pecahan dan Perbandingan di 

Sekolah Dasar sebagai materi prasyarat untuk mempelajari materi pokok 

Perbandingan di SMP kelas VII. Walaupun demikian guru masih perlu 

mengingatkan kembali materi tersebut di awal pertemuan. Bahasa yang 

digunakan s1swa dalam kehidupan sehari-hari sebagian hesar 

menggunakan bahasa daerah Bima (Mbojo). sedangkan bahasa yang 

digunakan dalam proses pembelajaran adalah Bahasa Indonesia. 

Jika ditinjau dari tingkat perkembangan kognitifnya maka 

menurut Piaget siswa-siswa ini telah berada pada tahap operasi l'ormal 

( 11 tahun keatas). Namun kenyataannya siswa-siswa pada usia ini masih 

memerlukan benda-benda konkret dalam pembelajaran maternatika. 

termasuk hal-hal yang terkait dengan pengalaman kescharian mereka. 

Oleh karena itu sangat tepat bila pembelajaran matematika diawali 

dengan masalah kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari 

s1swa. 

c. Analisis Konsep 

Materi pelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

materi pokok Perbandingan untuk SMP kelas VII dengan mengacu pada 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Materi pokok. 

kompetensi dasar dan indikator hasil bel~jar dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.1. Materi Pokok Perhandingan Berdasarkan Kurikulum 2006 

asar Materi Pokok [
= KomDpet~n~il- --------- ln~ikator -

------ --+- -- - ~ 

. • Menjelaskan pengertian skala sehaoai Mcngh1tuno - . c 
' f k h c- suatu perbandmgan 

I 
a -htor gkian

1
1 ar • Menghitung faktor perhcsaran dan 

ers a a 
· pengecilan pada gamhar herskala ____ _ 

Mcnyelesaikan • Memberikan contoh masalah schari-hari 
berbagai yang merupakan perbandingan scnilai 
bentuk dan berbalik nilai 

perbandingan • Menjelaskan hubungan perbandingan dan 
pee ah an 

• Menyelesaikan soal yang melibatkan 
perbandingan senilai dan berhalik nilai 

• Memecahkan masalah yang melihatkan 
perbandingan 

Sumher: Kurikulum Matematika 2006 (Depdiknas, 2004: 18) 

Setelah menganalisa materi pada Tabel 4.1 

1 

Pcrbanuingan 

dcngan 

memperhatikan prinsip dan karakteristik PMR, maka garis hesar materi 

yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada skema berikut. 

I PERBANDINGAN I 
i i 

Arti Perbandingan 
Perbandingan senilai 

i i 
• Pengertian • Hubungan 

dua besaran dua besaran 
yang seJems yang berban-

• Syarat agar ding senilai 
dua hesaran 
dapat di-
bandingkan 

• Penyederha-
naan perban-
dingan 

Keterangan: 
---~ : terdiri atas 
U U : materi pokok 

I 

i i 
Perbandingan Ciamhar 
hcrbalik nilai Berskala 

i i 
• Hubungan 

I 
• Pengertian 

dua besaran Skala 
yang berhan- • Skala suatu 
ding herbalik denah/gambar 
nilai berskala 

D : isi/materi 
r----~ : sub materi 

Skema 4.1. Hasil Ana/isis Konsep untuk Materi Pokok Perhandingan 
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d. Analisis Tugas 

Mengacu pada hasil analisis konsep. melalui analisis tugas 

untuk materi pokok perbandingan dipernleh rumusan tugas scbagai 

berikut: 

I) Arti Perbandingan 

r··p~~~h~~···1 
..................... 

yang mencakup 

• ........................................ 
~ Cara menyederhanakan 

t ............. P.~.~~~~~---········· 

Dapat diterapkan pada 

Keterangan: 

Menyederhanakan 
perbandingan 

Menyamakan satuan 
dua besaran 

Menuliskan pengertian 
dua besaran sejenis 

Menuliskan syarat agar dua 
besaran dapat dibandingkan 

Membandingkan dua 
hesaran sejenis 

I I : rumusan tugas siswa 
r::::::::.~ : materi penunjang 
---. : alur kegiatan 

Skema 4.2. Hasil Analisis Tugas untuk Sub Materi Arti Perbandingan 
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2) Perbandingan senilai 

r .. Art·i· ·P~·;i;~~·<li·~~~~· .. Melengkapi tabel tentang 
harga/nilai dua besaran 

Terdiri dari l 
... Mengamati perubahan harga/ .......... f .............. ············· ......... : .. :.+ .......... .. 

Pengertian dua ~ Menyederhanaka n nilai dua besaran pada tabel dan 
mengamhil suatu kesimpulan .... 

I . ~~~.~~~~. ~~}.~.~.i.: .. ~ ..... ?..::.~.~::~!::.~~!: .. 

Berperan padct 

Keterangan: 
g : rumusan tugas siswa 
~ ......... : : materi penunjang 
___. : alur kegiatan 

Memilih scbarang dua baris pada 
tabel lalu mcmbandingkan 

harga/nilai masing-masing hesaran 
yang sejenis dan menycderhanakan 
kedua perbandingan tersebut serta 

mengambil suatu kesimpulan 

Skema 4.3. Hasil Analisis Tugas untuk Sub Materi Perbandingan senilai 

3) Perbandingan berbalik nilai 

r··Art·i··r~·;t;~~~ti·~~~~···1 
: : ················••:••················· 

Terdiri dari 

.......... f ............. . ........ : ...... ] ............ . ... 
Pengertian dua ~ ~ Menyederhanaka 
besaran sejenis ~ ~ ..... .1?~:.?.~::~~ ::.~.~:: .. 

Berperan pada 

Kererangan: 
[===1 : rumusan tugas siswa 
f.'.'.'.'.'.'.'.'.; : materi penunjang 
___. : alur kegiatan 

n 

.... 

Melengkapi tabel tentang 
harga/nilai dua besaran 

l 
Mengamati perubahan harga/ 

nilai dua besaran pada tabel dan 
mengambil suatu kesimpulan 

l 
Memilih seharang dua haris pada 

tabel lalu membandingkan 
harga/nilai masing-masing hesaran 
yang scjcnis dan mcnycdcrhanakan 
kedua perbandingan tcrschut serta 

mengambil suatu kesimpulan 
·-----____! 

Skema 4.4. Hasil Analisis Tugas untuk Sub Materi Perbandingan berbalik nilai 
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4) Gamhar Berskala 

Menggamhar moclel/hcntuk I 

suatu bangun I 
i ·-· Arti Perbandingan 

Menentukan ukuran sebenarnya 

mencakup 
jika cliketahui ukuran clenah/ 

gambar berskala 

T i 
Membandingkan ukuran 

... denah/gambar berskala dengan 
ukuran sebenamya kemudian 

............................................. " 
Menyeclerhanakan j Berperan 

........... P.~~-~-~!:~!!:~~!: .......... J · padii 

menyeclerhanakannya 

i 
Menuliskan pengertian skala ! 

i 

~ 
Menentukan skala suatu denah/ : 

gambar berskala I 
-----~~~' 

Keterangan: 
! ......... ! : rumusan tugas siswa ___..,. : alur kegiatan 
........... : materi penunjang 

Skema 4.5. Hasi/ Analisis Tugas untuk Sub Materi Gambar Berskala 

e. Spesiflkasi Jndikator Hasil Be/ajar 

Dengan mengacu pada hasil analisis konsep clan hasil analisis 

tugas, maka spesifikasi indikator hasil belajar dapat dilihat pada tabcl 

berikut. 
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Tabel 4.2. Spesifikasi Indikator Hasil Be/ajar 

r--K_o_~_:_sea_t:_"_s_i_---i--__ H_a_s_i_I _B_e_Ia_J_· a_r __ -+--___ I_n_d __ ikator Hasil-;~:jar - ~ 
r-M-e_n_g_e_n~~~~ ~~-p_e_r_-+-. _M_e_n_g_e_t-ah-~~~~) d_a_n_m_e_m_a __ -+-.-l-J-ap_a_t_n;en u Ii s ~!~ pen gert i an ;i ua 

bandingan, mene- hami pengertian dua besaran yang sejenis dan dapat 
mukan penyele- besaran yang sejenis menuliskan contoh dua bcsaran 

I 
saian perbanding- • Mengetahui syarat agar yang sejcnis 
an dan tcrampil dua besaran dapat di- • Dapat menuliskan syarat agar dua 
menerapkan per- bandingkan besaran dapat dibandingkan I 
bandingan dalam • Mengetahui cara me- • Dapat menycderhanakan 
menyelesaikan nyederhanakan perban- perban-dingan 
masalah yang dingan dua besaran 
bersesuaian yang sejenis 

• Mengetahui hubungan 
dua besaran yang ber
banding senilai 

• Mengetahui hubungan 
dua besaran yang ber
banding berbalik nilai 

• Dapat menuliskan hubungan dua 
hesaran yang berbanding senilai 

• Dapat menyelesaikan soal yang 
ber-kaitan dengan perbandingan 
senilai 

• Dapat menuliskan hubungan dua 
besaran yang berbanding berbalik 
nilai 

• Dapat menyelesaikan soal yang 
ber-kaitan dengan perbandingan 
ber-balik nilai 

• Mengetahui dan mema- • Dapat menentukan ukuran 
hami pengertian skala sebenar-nya jika diketahui ukuran 

• Menentukan skala dari denah/ gambar berskala 
suatu denah/gambar • Dapat menuliskan pengertian 
berskala ska la 

• Dapat menentukan skala dari 
suatu denah/gambar berskala 

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

2. Deskripsi Hasil Tahap Perancangan 

a. Penyusunan Tes 

Berdasarkan indikator hasil belajar yang ingin dicapai tcrsebut di 

atas. disusunlah alat evaluasi atau tes. Tes yang disusun berbentuk tes 

uraian yang tergolong tes beracuan patokan (PAP), karena tes ini 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh pencapaian hasil belajar yang 

telah dirumuskan. Tes yang dilakukan dalam penelitian ini hanya sebatas 
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tes kognitif atau evaluasi produk. padahal evaluasi dalam pemhelajaran 

matematika realistik tidak hanya dilihat dari tes hasil helajar saja tetapi 

juga dilihat dari proses bagaimana siswa sampai pada tahap 

pembentukan konsep. Tes hasil belajar disusun dan dikembangkan 

berdasarkan kompetensi dasar yang akan dicapai. Berikut akan disajikan 

kisi-kisi tes tersebut: 

Tabel 4.3. Kisi-kisi Tes Hasil Be/ajar 

Satuan Pendidikan : SMP 
Mata Pelajaran 
Materi Pokok 
Kelas/Semester 

: Matematika 
: Perbandingan 
: VIl/ganjil 

- -- . r . 

N~<~7r I Ke~~~:uan i No lndikator pencapaian basil belajar 

1. Siswa dapat menuliskan pengertian dua 
besaran yang se.1ems dan menuliskan 
beberapa contoh. 

2. Siswa dapat menuliskan syarat agar dua 
besaran dapat dibandingkan 

2 

3. Siswa dapat menyederhanakan perbandingan Ja. 3b. 4 
dua besaran yang sejenis. 

4. Siswa dapat menyelesaikan soal yang ber- 5a. Sb. 6 
kaitan dengan perbandingan senilai 

5. Siswa dapat menyelesaikan soal yang her- 7 
kaitan dengan perbandingan berbalik nilai 

6. Siswa dapat menentukan skala suatu gambar 8a 
berskala 

7. Siswa dapat menentukan ukuran sebenamya 8b 
dari suatu gambar berskala 

Keterangan: 
C2 = pemahaman 

I 
I 
i 

I 

c 3 

c J 

C1 

c, 

i ___________ _] 
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C3 = aplikasi 

b. Pemilihan Media 

Dari hasil pemilihan media ini. ditcntukan halma media 

pemhclajaran yang diperlukan dalam pclaksanaan pernhelajaran 

matematika realistik pada materi pokok perhandingan di kclas VII S:vJP 

adalah perangkat pembelajaran yang meliputi: Rencana Pembelajaran, 

Buku Guru, Buku Siswa, LKS dan Tes Hasil Belajar Siswa. Sedangkan 

alat bantu pelajaran yang diperlukan meliputi: papan tulis/white hoard. 

kapur/spidol hoardmaker, mistar/penggaris, penghapus, huku tulis dan 

pulpen/pensil. 

c. Pemilihan Format 

Format rencana pembelajaran yang digunakan disesuaikan 

dengan format rencana pembelajaran dalam kurikulum 2006. Sesuai 

dengan kurikulum 2006. dalam rencana pemhelajaran tcrcantum 

kompctensi dasar, hasil belajar, indikator pencapaian hasil hclajar. 

materi prasyarat penilaian, kegiatan pcmhelajaran dan sumher hac:ian. 

Kegiatan pembelajaran meliputi; strategi pembelajaran, pendekatan. 

metode sarana dan rencana pelaksanaan. Rencana pelaksanaan terdiri 

dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Scdangkan format 

Buku Siswa dan LKS dibuat berwama sehingga siswa akan tertarik dan 

termotivasi untuk belajar. 
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d. Perancangan A wal 

Kegiatan utama dalam tahap akhir kegiatan perancangan adalah 

penulisan perangkat pembelajaran. Pada tahap ini dihasilkan rancangan 

awal rencana pembelajaran (RP) untuk 4 kali pertemuan. buku guru 

untuk setiap pertemuan. buku siswa dan LKS untuk setiap pertemuan. 

tes hasil helajar beserta pedoman penskoran dan kunci jawahan. Semua 

hasil pada tahap perancangan ini disebut Draf-1. 

3. Deskripsi Hasil Tahap Pengembangan 

a. Validasi Para Ahli 

Validasi para ahli dilakukan untuk melihat validitas 

pernbclajaran. isi dan bahasa yang mencakup semua perangkat yang 

dikembangkan. Hasil validasi para pakar digunakan sehagai dasar untuk 

melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap perangkat pembelajaran. 

Perangkat pembelajaran hasil revisi berdasarkan masukan dari para 

validator ini selanjutnya diujicobakan. Nama-nama validator dapat 

dilihat pada Tabel di bawah ini. 

Tabel 4.4. Daftar Nama-Nama Validator 
--- -----1 

No Nama-Nama Validator Pekerjaan 
I 

1. Dr. Amran Amir. M.Pd Do sen STKIP Bima (Puket II 

STKIP Rima) 

2. Dr. Syachruddin AR. MS Dosen Pembimbing I 

3. Dr. II. Agus Santoso. M.Pd Dosen Pernbimhing II 
i I 

4. Prof. Dr. H. Nurdin Arsyad. \ Ka.prodi Pascasarjana Pend. i 

M.Pd ( Matematika Universitas Neger~ 
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1 5. Prof Dr. 11. M. Havidz Aima. 
I MS 

6. I Dr. I Nyoman Sridana, M.Pd 

94 

Makassar 

Guru Besar Fak. Ekonomi & · 

Bisnis Universitas Mercu Buana 

Dosen l 'N R.\ i\·i dan Pn'gram 

Pascasarjana UT Jurusan Pend. 

Matematika 

7. Drs. H. Dahlan H. Abubakar. Dosen Fakultas Sastra dan editor 

M.Hum 

8. Dr. Hasrullah, MA 

9. HM. Iqbal, M.Pd 

I 0. Haryono, M.Pd 

I 

tttmainah. S.Pd 

pad a hagian l,P2M UN HAS 

Makassar 

Do sen FISIPOL lJNHAS 

Makassar 

Do sen Senior Pendidikan 

Matematika STKIP Bima 

Do sen Senior Pendidikan 

Matematika STKIP Taman Siswa 

I Bima 

I Guru Matematika SMPN 11 Kota 

! Bima 

Penilaian yang dilakukan validator meliputi indikator: format. 

bahasa, dan isi perangkat pembelajaran. Dalam melakukan revisi. 

peneliti mengacu pada hasil diskusi dengan mengikuti saran-saran serta 

petunjuk validator. Secara umum semua penilaian validator terhadap 

perangkat pembelajaran memberikan kesimpulan yang sama yaitu 

perangkat pembelajaran ini baik dan dapat digunakan dengan sedikit 

revisi. Berdasarkan hasil validasi, beberapa revisi yang dilakukan 

terhadap RP, Buku Siswa, Buku Guru, LKS, dan Tes Hasil Belajar 

berturut-turut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut: 
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1) Revisi RP Berdasarkan Has ii Validasi 

Tabel 4.5. Revisi Rencana Pembelajaran 
Yang 

direvisi 
RP 01 

RP 02 

RP03 

Sebelum direvisi 

C. lndikator Pencapaian 
Hasil Belajar 

... siswa diharapkan dapat: 
4. Menuliskan dengan kata

kata sendiri cara menye
derhanakan perbandingan 
dua besaran ... 

Tidak ada PR untuk siswa i 
I 

C. lndikator Pencapaian 
Hasil Belajar 

... siswa diharapkan dapat 
menuliskan dengan kata
kata sendiri hubungan dua 
besaran yang berbanding 
senilai. 

a. Pendahuluan 
(tidak ada) ... bersama 
siswa membahas PR yang 
dianggap sulit ... 

b. Kegiatan inti 
... membandingkan jawa
ban dengan teman 
sekelompok ... 
waktu: 5 menit 

Tidak ada PR untuk siswa 

C. lndikator Pencapaian 
Hasil Belajar 

... siswa diharapkan dapat 
menuliskan dengan kata
kata sendiri hubungan dua 
besaran yang berbanding 
berbalik nila1. 

a. Pendahuluan 
(tidak ada) ... bersama 
siswa membahas PR yang 
dianggap ... 

Tidak ada PR untuk siswa 

Sesudah direvisi 

... siswa diharapkan dapat: 
4. Menyederhanakan per

bandmgan _dua besaran 
yang se_1erns 

Alasan merevisi 

~pakah set1ap s1swa yang 
t1dak dapat menu I iskan cara · 
menyederhanakan perban
dingan dua besaran yang 
sejenis hisa diklaim tidal< 
dapat menvedcrhanakan 
perbandingan? 

Ada PR untuk siswa j PR perlu diberikan kepada 
siswa auar mereka belajar/ 
'mengul~ng pclajaran · di I 
rurnah 

... s1swa _d1harapkan dapat: Agar s1swa t1dak hanya da-
1. Menuilskan hubungan dua pat menuliskan hubungan 

besaran vang berbanding dua besaran vang berban
senilai. - ~ ~ ding senilai. tetapl juga da-

2. Menyelesaikan soal yang pat mengaplikasikannya 
berkaitan dengan perban- dalam menyelesaikan soal 
dingan senilai yang berkaitan dengan 

perband ingan sen i lai 
I 

(ada) ... bersama sisw~ I 
membahas PR van~ 
dianggap sulit oleh siswa 

1 
' 

i i 

... membandingkan jawaban A lokasi waktu yang di
dengan teman sekelompok... rencanakan ter\alu sedikit 

waktu: I 0 men it 

Ada PR untuk siswa 

I 

PR pcrlu diberikan kepada I 
siswa agar mereka belajar/ 
mengulang pelajaran di 
rum ah 

... s1swa d1harapkan dapat: Agar s1swa tidak hanya da-
1. Menuliskan hubungan pat menuliskan hubungan 

dua besaran yang dua besaran yang berban-
berbanding berbalik nilai. ding berbalik nifai, tetapi 

2. Menyelesaikan soal yang juga dapat mengaplikasi-. 
berkaitan dengan kannya dalam menyelesai-
perbandingan berbalik kan soal yang berkaitan 
nilai. dengan perbandingan ber

balik ni[ai 

(ada) ... bersama siswa 
membahas PR yang di
anggap sulit oleh s1swa 

Ada PR untuk siswa 
'1 PR pcrlu diberikan kepada 
siswa agar rnere_ka belajar/ 

[ rnengulang pela.1aran d1 
, LrumaJ1 ___ _ _____ _ >---------1 a. Pendahuluan -->------- - --------- .. ·--- --- · 

RP 041 (tidak ada) ... bersarna (ada) bersarna siswa I 
siswa rnembahas PR yang membahas PR yang 
dianggap ... dianggap sulit oleh siswa i 

i I 

1 b. Kegiatan inti l 
... membandingkan ... membandingkan 'I Alokasi waktu \ang di- 1 

jawaban dengan teman jawaban dengii1 teman _[rencanakan terlalu sedikit j' 
sekelornpok... sekelornpok ... 
waktu: 5 menit waktu: 10 menit __________ _ 
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2) Revisi Buku Siswa Berdasarkan Hasil Validasi 

Tabel 4.6. Revisi Buku Siswa 
--------,- --- ------- -- -------- -- -- - - - - ---- - I 

Halaman/ S b I d. · · S d h d' · · I, ~revisi I ~b_a_r_is_k_e_-+-___ e_e_u_m __ 1_r_e_v_1s_1 __ -+-_' __ e_s_u_a __ 1~v1S1 _A~~s_~_me~ 

2/tabel Berat setiap ekor anak ayarn Berat setiap ekor anak Secara real isl ik. per- I 

yang urnurnya 2 bulan ayarn yang urnurnya 2 kernbangan anak ayarn · 
adalah 300 gram hari adalah 50 gram tidak sernua sama 

7I16 Latihan Mandiri 03 

7/19 

2. Untuk menggali selokan di Dihilangkan 
sekitar stadion 

Secara realistik, setiap 
orang memiliki ke
mampuan herbeda da
larn beke~ja 

Manggemaci, 8 orang 
pekerja dapat me-
nyelesaikannya dalam 
waktu 5 hari. Berapa 
pekerja yang diperlukan 
agar selokan tersebut dapat 
selesai digali dalam waktu 
4 hari? 

Latihan Mandiri 03 
4. Ada dua keranjang 

mangga ... 
4. Ada dua keranjang Soal tidak _jelas 

berisi rnangga ... 
: i 

~---~------------__J__- --------~------------·-L-
- _____ " ________ ] 

3) Revisi Huku Guru Berdasarkan Hasil Validasi 

Tahel 4.7. Revisi Buku Guru 

~=~~~::T- -S~~elum di~evi_s_i _~--S--e--s--~~~h-~ir~;i~i ___ i Alasan mere~~~i ___ i 

15/17 

Tidak memuat prinsip 
dan karakteristik pem
belaj aran matematika 
realistik 

Jawaban soal: 
2. Sebuah mobil 

mikrolet dapat ... 

Misalkan ... 
Berarti 14y = 42 

y = 42 = 3 
14 

----- --- ----r- ---- -- ------ -- -- -------------1 

Memuat prinsip dan 
karakteristik pemhe
lajaran matematika 
realistik 

2. Sebuah mobil mik-
rolet dapat .. . 
Misalkan .. . 
Berarti 14y = 42 

= 42 -3 
y 14 -

Jadi ada 3 mobil mik

rolet yang digunakan 

I 

/\gar guru mengetahui 
prinsip dan karaktcris
tik PMR 

Jawaban tidak lcngkap 

I

i 

L__ ___ j__ ________ ____._ _________ ~------------~ 
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4) Revisi LKS Berdasarkan Hasil Validasi 

Revisi terhadap LKS dilakukan dengan mengikuti rcvisi pada 

buku siswa. karena masalah ke-1 yang direvisi pada LKS merupakan 

masalah yang juga direvisi pada buku siswa herdasarkan hasil 

validasi. 

Yang 
direvisi 

Tabel 4.8. Revisi LKS 

Sebelum direvisi Sesudah direvisi 

LKS 01 
Halaman I 

Masalah ke-1 Masalah ke-1 

,_J_e_n_i_s_a~y_a_m--+ __ u_m_u_r_--+---11 I Jeni~.~yam 
1

---- "~~~----r-::-~ 

~A_n_ak_a~y_am_~_2_b_u_la_n_~____,I I Anak ayam i_2 hari I ... I 

Berapa banyaknya ayam yang Berapa hanyak ayam yang 
diperlukan agar timbangan di diperlukan agar timbangan di 
samping menjadi seimbang? samping menjadi seimbang'? 
Jelaskan! Tulislah alasanmu! J 

5) Revisi Tes Hasil Belajar Berdasarkan Hasil Validasi 

Revisi terhadap tes hasil belajar dilakukan dengan 

menyempumakan kalimat yang digunakan pada soal. 

Tabel 4.9. Revisi Tes Hasil Be/ajar 
. - --1 

Sebelum direvisi 
Yang 

direvisi 

No. 1 Apa yang kamu ketahui tentang 
besaran yang sejenis') Berilah contoh 1 

I Sesudah direvisi I 

dua I Apa yang dimaksud dcngan dua besaran I 

I No. 4 I Dua persegi ABCD dan EFGH kelilingnya 
berturut-turut 36 cm dan 48 cm. 
a. Tentukanlah perbandingan antara 

panjang sisi persegi ABCD dan EFGH 1 

b. Sederhanakanlah perbandingan antara 
panjang sisi persegi ABCD dan EFGH !. 
bagaimana cara menyederha-nakannya') 

I yang scjenis? Herilah contr'h' i 

[oua persegi AHCD da11 FFGHI 
kelilingnya bcrturut-turut 36 cm dan 48 
cm. Tentukan dan sederhanakan per
bandingan antara panjang s1s1 perseg1 
ABCD dan EFGH ! 
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Setelah dilakukan beherapa revisi herdasarkan masukan dari 

validator dihasilkan perangkat pembelajaran draft II. 

b. Hasil Simulasi Perangkat Pembelajaran 

Setelah dihasilkan perangkat pembelajaran draft II, selanjutnya 

dilaksanakan simulasi perangkat pembelajaran dengan tujuan untuk 

memberi gambaran kepada guru mitra tentang pelaksanaan pembelajaran 

dengan pendekatan PMR sekaligus untuk memperoleh masukan tentang 

kesesuaian alokasi waktu dan apakah perangkat pembelajaran dapat jelas 

dibaca serta dipahami siswa sehingga dapat diterapkan pada kelas yang 

menjadi subjek uji coba. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan ini dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

label 4.10. Jadwal Pe/aksanaan Simulasi 

Pertemuan 
ke-

Hari/tanggal 
f---------+--------------t----------- ----

Submateri 

Senin/10 Desember 2012 Arti Perbandingan 

II Rabu/12 Desember 2012 Perbandingan Senilai 

III Jumat/14 Desember 2012 Perbandingan Berbalik Nilai 

IV Senin/18 Desember 2012 Gambar Berskala 
'------~----------~--------·----~! 

Pada tahap simulasi, peneliti memilih 6 orang siswa kelas VII 

SMP Negeri 11 Kota Bima tahun pelajaran 2012/2013 yang bukan dari 

kelas uji coba. Pemilihan keenam siswa tersebut berdasarkan informasi 

dari guru mitra dengan mempertimbangkan kemampuan akademik. 

yakni berkemampuan akademik rendah, sedang dan tinggi masing-

masing 2 orang. Pada kegiatan ini. peneliti tidak memberikan tes hasil 
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belajar kepada s1swa dengan pertimbangan untuk men1aga 

kerahasiaannya. 

l3erdasarkan hasil simulasi. beberapa revisi yang dilakukan 

terhadap RP. Buku Guru. Buku Siswa dan LKS dapat dilihat pada tabcl

tabel bcrikut. 
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l) Revisi RP Berdasarkan Hasil Simulasi 

Tabel 4.11. Revisi Rencana Pembe/ajaran 

Yang direvisi Sebelum Sesudah 
direvisi direvisi 

RP 01 ' I I 

Memberi kesempatan kepada s1swa untuk 60 menit 50 menit 
menyelesaikan LKS 01 secara individu ... 

Setelah SISWa menyelesaikan LKS 01. 7 menit 15 menit 
selanjutnya mereka diberi kesempatan 
mendiskusikan a tau membandingkan 
jawabannya dengan teman sekelompoknya ... 

I 
J ~- -·i-- ' 

RP 02 ! 

; 

Setelah s1swa menyelesaikan LKS 02.1 5 menit I 15 menit 
I 

selanjutnya mereka diberi kesempatan I 
! 

mendiskusikan a tau memhandingkan i 
' 

jawabannya dengan teman sekelompoknya ... I 
I i 

------ -

RP 03 
! I 

Mcmheri kesempatan kepada SISWa untuk 60 menit 45 menit 

menyelesaikan LKS 03 secara individu ... 

Setelah SISWa menyelesaikan LKS 03. 7 menit 15 menit 

selanjutnya mereka diberi kesempatan 
mendiskusikan a tau membandingkan 
jawabannya dengan teman sekelompoknya ... 

RP 04 

LKS 04.1 
I 

Setelah SISWa menyelesaikan 5 menit I 15 menit 

selanjutnya mereka diberi kesempatan ' 
mendiskusikan a tau membandingkan 
jawabannya dengan teman sekelompoknya ... 

- --

2) Revisi Buku Siswa Berdasarkan Hasil Simulasi 

Revisi pada buku siswa dilakukan dengan mcnycmpurnakan 

masalah kc- I dan masalah ke-5 dengan pcrtirnbangan sisv..·a tidak 
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menemukan alternatif lain dalam menyelesaikan masalah tcrschut. 

akihatnya diskusi tidak herkcmbang. 

Tahel 4.12. Revisi Buku Siswa 

Ha-la~;.-~/1- -· 
· Sebelurn direvisi Sesudah direvisi 

baris k_e_--+l----------------+--------------------------------1 
1/23 Masalah ke-1: Ayarn Peliharaan Masalah ke-J: Ayarn peliharaan 11 

Raihan Raihan 

6/1 

... data terakhir yang diperoleh . . . . .. data terakhir yang diperoleh ... 
I --------

Be rat- -bada-111 
Jenis ayam umur erekor 

Ayam jantan 15 bulan 1200 gram 
Ayam betina hitam 9 bulan 500 gram 
Ayam betina putih 1 tahun 700 gram 

Anak a am 2 hari 50 ram 

Berapa banyak ayam yang ... 

asalah ke-5: Koperasi Usaha 
Bhakti Kota Birna 

Koperasi "USA HA 

BHAKTI" Kota Bima 
memberi kemudahan 

"'"--_...__. bagi para anggotanya 
yang ingin membeli mobil bekasj 

I 
dengan cara mengangsur don tanpa 
uang muka. Seorang anggotanya 
bernama Dhila membeli mobil 

mikrolet seharga 12 juta rupiah 
pada koperasi tersebut. Karena 
Dhila berjanji akan melunasi mobil 
tersebut dengan jangka waktu 
kurang dari 7 bulan, maka ia diberil 

kebebasan untuk menentukanl 
sendiri besar angsuran dengan 
syarat angsuran tersebut harus 

sama pada setiap bulan. 
Berapa bu/ankah kira-kira Dhi!. 
akan mengangsur pembayara 
mobil tersebut dan berapaka 
besar angsuran setiap bu/an? 

--

Jenis a am umur Berat Badan 
Jantan 15 bulan 1600 gram 

Belina hitam 14 bulan 1 kg 
Belina putih 1 tahun 600 gram 
Belina merah 10 bu Ian 400 gram 

Belina abu-abu 9 bulan 600 gram 

Berapa banyak ayam yang ... 

asalah ke-5: Koperasi l:saha 
Bhakti Kota Bima 

Koperas1 'IJSAHA BHAKTI' , 

Ko ta 81ma member1 

kemudahan bagi 

anggotanya yang ingin 
membel1 Sepe-

da motor dengan cara mengangsur , 

(menc1cil) dan tanpa uang muka. 

Seorang anggotanya bernama Dhi la 
membeli satu Sepeda motor seharga 12 

JUta rupiah pada koperas1 tersebut 
dengan cara mengangsur. Karena Dhi la 

berJOnJi akan melunasinya dalam waktu 
kurang dar1 7 bulan, maka 1a diberi 

kebebasan untuk menentukan sendiri 
besar angsuran dengan syarat besar 

angsuran setiap bulan harus sama. 

Sebelum Dhila menentukan waktun dan 
besar angsurannya, terlebih dahulu ia 

membuat tabel angsuran berdasarkan 

waktu an akan di unak_a_n_. _ 
Waktu Besar angsuran 
bu Ian R 

L__ _ __:;:_::.:.__ _ ___1. ______ __J 

Dapatkah kamu membantu Dhila mengisi 
tabel tersebut? (Isilah tabel tersebut 

menurut caramu sendir1) 
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3) Revisi Buku Guru Berdasarkan Hasil Simulasi 

Tabel 4.13. Revisi Buku Guru 

Yang direvisi 

Penyelesaian 
masalah ke-1 

Hasil revisi 
Peny_elesman masa/alt ke-1: 

(I kg = 1000 gram) 

102 

+ Alternatif. T: 
Agar timbang_an tersebut seimbang. diperlukan I ekor ayam 
betina hitam aan I ekor ayam betina putih. 
Karena berat ayam jantan = 1600 gram . . 

= berat avam bet ma h 1tam + 
berat avam betina putih 

= 1000 +600 
+ Alternatil2: 

Agar timbangan tersebut seimbang, diperlukan l ckor ayam 
betina hitam aan I ekor ayam betina abu-abu. 
Karena berat ayam jantan = 1600 gram 

. = berat avam betina hitam + 
berat avam bctina ahu-abu 

- l 000 -+" 600 
+ Alternatif 3: 

Agar timbangan tersebut seimbang, diperlukan l ckor ayam 
betina putih.L I ekor avam betina merah dan l ckor ayam 
betina abu-abu. · 

Penyelesaian 

masalah ke-5 

Karena berat ayam jantan = 1600 gram . . 
= berat avam betma h1tam -'

berat ayam betina putih + 
berat avam betina abu-abu 

= 600 + 400 + 600 

Penyelesaian masalalt ke-5: 

+ Alternatil 1: • Alternati/2: 
Waktu Besar Angsuran Waktu Besar Angsuran 
(bulan) (RP) (bulan) (RP) --

2 6 juta 6 2 juta 
3 4 juta ! 5 2.4 juta 
4 3 juta 4 

I 

3 juta 
5 2A juta 3 4 juta 
6 2 juta 2 6 j uta 

4) Revisi LKS Berdasarkan Hasil Simulasi 

Secara umum revisi terhadap LKS berdasarkan hasil simulasi 

mengikuti revisi Buku Siswa karena masalah ke-1 dan masalah kc-::: 

yang tclah direvisi pada buku siswa juga termuat pada l XS. Revi::i 

lain pa<la LKS adalah menyediakan bagian halaman yang icbih luas 

untuk menyelesaikan setiap masalah dari Buku Siswa. 
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c. Hasil Uji Coba Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pcmhelajaran yang tclah din.:\ isi hcrdasarkan masukw1 

dari para validator dan hasil simulasi selanjutnya diujicohakan di kclas 

VII4 SMP Negeri l l Kota Bima. Perangkat pembelajaran yang diujicoha 

adalah rencana pembelajaran, buku guru, huku siswa, lemhar kegiatan 

siswa dan instrumen penelitian yaitu tes hasil belajar. Uji coba perangkat 

pembelajaran bertujuan untuk penyempumaan perangkat pembelajaran 

sebelum digunakan, sedangkan uji coba instrumen tes hasil belajar 

bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang dikemhangkan dapat 

mengukur hasil helajar siswa. 

Uji coha pada tahap pengembangan ini adalah uji coha perangkat 

pemhelajaran yang dilakukan oleh guru matematika kelas VII SMP 

Negeri 11 Kota Bima (Mutmainah, S.Pd). Pada tahap ini dilihatkan 2 

orang pengamat/observer dengan tugas yang hcrheda. Scorang 

mengamati aktivitas siswa dan seorang lagi mengamati kemampuan guru 

mengelola pembelajaran. Sedangkan peneliti sekaligus berperan sebagai 

pengamat umum yang mengamati semua aktivitas di kclas sclama 

pembelajaran berlangsung. 

Dari hasil uji coba perangkat pembelajaran, diperoleh data 

aktivitas siswa, data kemampuan guru mengelola pembelajaran, data 

pretes dan postes, dan data respon siswa. Revisi perangkat pada hasil uji 

coba didasarkan pada deskripsi aktivitas siswa, kemampuan guru 

mengelola pembelajaran, tes hasil belajar dan respon siswa. 
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Analisis data hasil uji coba dimaksudkan untuk mendeskripsikan 

proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar selama uji coba yang 

meliputi aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. kemampuan 

guru mengelola pembelajaran. respon siswa terhadap pemhelajaran dan 

tes hasil helajar. Data yang dianalisis adalah sebagai bcrikut: 

a) Aktivitas Siswa Selama Pembelajaran 

Pengamatan terhadap aktivitas SIS\Va sclama kcgiatan 

pemhel<ijaran menggunakan lemhar obscrvasi aktiYitas ~1:~\\;_;. 

Pengamatan dilakukan oleh seorang pengamat terhadap 6 siswa yang 

dilakukan sejak dimulai hingga berakhir kegiatan pemhelajman. 

Setiap 4 menit pengamat mengamati aktivitas siswa yang dominan 

dan 1 menit berikutnya pengamat menuliskan hasil pengamatannya. 

Aktivitas siswa selama pembelajaran pada penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 4.14 berikut. 

Tabel 4.14. Aktivitas Siswa Selama Kegiatan Pembelajaran 

Kategori Pengamatan 

Mendengarkan/memperhatikan 
penJelasan guru/leman · 

Persentase Aktivitas Siswa dalam 
Pembela.iaran ( 0/i> 

RP I RP II RP I II RP IV 

14.81 117.5~~~~~~-1-~~~ 
f----M-em_b_a-ca/_m_e_m_a_h_a_m_im_a_s-al_a_h_--r-----,1----

1 

kontekstual di buku siswa atau LKS 12.96 12.04 14.20 1 LI I I 

~f--:-i_sM-~-~-;-1-~ t-~~~~J~t-n-;~~~~~l;~~-.~;--;-;-;~;~~-a-/~~m-a-·: m-~-~-s~::J:::f ::::: i :::::~ ~~~: l 
Bertad· n_xk·a/mednyampaikan pendapat/ I l, 73 

1

1_ 7.4 l 10.49 8.33 
1 

1 e epa a guru atau teman 
~---------------r---,----,-

Menarik kesimpulan suatu 
konsep atau prosedur 

~------=---------+----t---1--1--·--·-
Perilaku siswa yaf}g_tidak relevan 

dengan KBM 

8.02 5.56 6.17 8.33 

2.47 0.93 1.23 0.00 
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Berdasarkan Tabel 4.14 di atas. jika ditinjau akti\ itas sis\\ a . . 

untuk setiap pertemuan. terdapat aspek pengamatan yang bcrada d; 

luar batas toleransi waktu ideal yang ditentukan. Pada pertemuan l! 

dan IV. semua aktivitas siswa berada pada batas toleransi waktu ideal 

yang ditentukan. Sedangkan pada pertemuan I dan IIL terdapat satu 

aktivitas yang berada di bawah batas toleransi waktu ideal yang 

ditetapkan. Aktivitas yang kurang dari batas toleransi waktu ideal 

adalah menyelesaikan masalah atau menemukan cara penyelesaian 

masalah. yaitu: 21.60 % (pertemuan I) dan 20.99 % (pertemuan Iii) 

dengan batas toleransi waktu ideal 22 % - 32 %. 

Dengan demikian, aspek ""menyelesaikan masalah atau 

menemukan cara penyelesaian masalah'" perlu digunakan seh;igc\i 

pertimhangan untuk melakukan rev1s1 tcrhadap pcrangk;11 

pembelajaran yang digunakan. Perangkat pembelajaran yang dircvi:;i 

dalam ha! ini adalah Rencana Pembelajaran. Revisi tersebut dilakukan 

dengan menyesuaikan perkiraan waktu beberapa kegiatan pada RP 

dengan pelaksanaan di lapangan. Adapun revisi-revisi tersebut dapat 

dilihat pada tabel 4.16. 

b) Kemampuan Guru Mengelola Pembelajaran 

Hasil pengamatan Kemampuan Guru mengelola pembelajaran 

matematika dengan pendekatan matematika realistik untuk materi 

pokok perbandingan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.15 

berikut. 
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Tabel 4.15. Hasil Pengamatan Kemampuan Guru Menge/ola 

Pembelajaran 

106 

. 

Aspek yang diamati RP 1 I RP 11 !RP 111 RP iv[ 
Ke~iatan Pendahuluan: 1 I t----'"'------------ ' __ _l______ ---- ·---t-----
1. Kemampuan memotivasi siswa/mengkomunikasi-

1 
' 

5 4 4 4 I 
~k_;i1]_!11juan pembelajaran ________ j __ - _ +- __ ~- ___ J 
2. Kernampuan menghubungkan pelajaran saat itu J ~' 

den_gan pelajaran ~ebelumnya atau. mernbaha~X~_ 1 __ 4__ 
5 4 -~--

3. Kernarnpuan rnenginforrnasikan langkah-langkah 
b I · 5 4 4 I 4 ~ 

Keg~::nel~t:;•n .. _ ~- __ J - rn I . . . -~ c -= i 

4. Kemarnpuan rnenjelaskan soal/masalah kontekstual 3 4 - [- 4 : 5 · 
-----t-- ----r---- +----s. Kernarnpuan mengarahkan siswa untuk · 

k . bd . b I 5\4\5\5 
>--_m_e_n_e_rn_u_a_n~1a_w_a_an __ a_n_c_a_ra_rn_e_n~11_a_w_a_s_o_a __ --+-------i-- __ --L-- __ _J_ _____ _ 

6. Kemampuan mengarnati cara siswa menyelesaikan 4 +I 4 I 5 ( 4 
soal/masalah I - L 

'-7-. _K_e_rn_a_rn_p_u_a_n_m_e_n_g_o_p_t_irn_a_lk_a_n-in-t-er_a_k_s_i -si_s_w_a----+---
4
--- , ~-1-~ I --;-

dalarn bekeria I I I 

8. Kemampuan mendorong siswa untuk mernbanding
kan jawaban dengan jawaban temannya 

9. Kemarnpuan memimpin diskusi kelas/ menguasai 
kelas 

I --t---
4 I 4 3 I 4 

! 4 I 3 5 4 

I 0. Kemarnpuan rnenghargai berbagai pendapat siswa 5 4 4 5 
--1--

I I. Kemampuan mengarahkan siswa untuk menemu
kan sendiri dan menarik kesimpulan tentang 
konsep/ prinsip/ definisi/ teorema/ rumus/ prosedur 

5 4 
I 
I 

I 
! 
I 

I 
i 
I 

4 I 4 
I 
I 

matematika 
12 ___ K_e_n_1_a_m_p_u_a_n_m_e_n_d_o_ro_n_g_r_s1-.s-w_a_u __ ,_1t_u_k_,_n_a_u_b_e_r ___ T __ 

4 

__ l,-·--
4

- f,, --~-1--

4
-···-

tanya. mengeluarkan pendapat atau rnenjawab --t 

pertanyaan --+---- _ : __ ·-+-- _ -+----

~1-3_. ~;~:a~~~~1~n mengajukan dan menjawab ----t-=--;-~_J__: ___ j__4_ 

1Keg1atan Penutup: I · ; ~ 
14. Kemampuan menegaskan hal-hal penting/inti sari -~-- 5--1-~-+--~ 

berkaitan dengan pembelajaran 
4 + _ -. -1- . _ -r- --~--

15. Kernampuan menyampaikan J· udul sub matcri · I 1 5 I 4 ~ I 4 
____ berikutnya/ memberikan PR/menutup pelajaran __ _ _ _ ' _

1 

______ -+- _ 
I
! I 1 

Lain-lain: -+----- · ~ 
16. Kem=am.:__p_u_a_n_m_en-g-re_l_o_la_w_a_k-tu-----------=--4-T_3 __ ! 4 ---;-3 I 

17. Antusias siswa :i \ 4
4
· -·-ti --:-~5--~ 18. Antusias guru ,;) -~ I = I 

42829.pdf 



107 

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas. jika ditinjau pada sctiap 

pertemuan nampak bahwa ada bebcrapa aspek pengamatan yang 

mencapa1 kriteria sangat baik, yaitu pada aspek kemampuan 

menghubungkan pelajaran saat itu dengan pelajaran sebelumnya atau 

mcmbahas PR. kemampuan mengarahkan siswa untuk menemukan 

jawaban dan cara menjawab soaL kemampuan menghargai berbagai 

pendapat siswa, kemampuan menegaskan hal-hal penting/inti sari 

berkaitan dengan pembelajaran. antusias siswa dan antusias guru. 

Hasil pengamatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

Pada pertemuan pertama. guru dalam mengelola pemhelaiara11 

pada umumnya bemilai baik. Namun ada yang memperoleh katcgori 

nilai cukup baik (3 ). yaitu p<lda aspek kc-4 ( kcmampuan 

menjelaskan soal/masalah kontekstual ). Ila! ini tcr:jadi karena guru 

belum terbiasa menerapkan pembelajaran matematika realistik. 

Adapun untuk mengantisipasi ha! tersebut. setelah selesai kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan pertama, peneliti berdiskusi dengan 

guru mitra sehingga pada pertemuan berikutnya aspek ke-4 bemilai 

baik (4) dan sangat baik (5). 

Pada pertemuan kedua. guru dalam mengelola pembelajaran 

pada umumnya bemilai baik. Namun ada pula yang memperoleh 

kategori penilaian cukup baik (3), yaitu pada aspek ke-9 (kemampuan 

memimpin diskusi kelas/ menguasai kelas) dan aspek ke-16 
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(kemampuan mengelola waktu). Berdasarkan hasil pengamatan 

peneliti pada saat uji coba, kedua ha! ini terjadi karena terhatasnya 

waktu yang disediakan pada kegiatan diskusi kelas. Dengan dernikian. 

perlu dilakukan revisi sedikit pada RP 02. yaitu menamhah waktu 

pada kegiatan yang dimaksud. Untuk mengantisipasi ha! tersehut. 

setclah sclesai kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua. peneliti 

berdiskusi dengan guru mitra. 

Pada pertemuan ketiga. guru dalam mengelola pembelajaran 

pada umumnya bemilai baik. Namun ada yang memperoleh kategori 

nilai cukup baik (3), yaitu pada aspek ke-8 (kemampuan mendorong 

siswa untuk membandingkan jawaban dengan jawaban temannya). 

Adapun untuk mengantisipasi hal tersebut, setelah selesai kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan ketiga. peneliti berdiskusi dengan guru 

mitra. 

Pada pertemuan keempat. guru dalam mengelola pembelajaran 

pada umumnya hernilai baik. Namun ada pula yang memperoleh 

kategori penilaian cukup baik (3 ). yaitu pada aspek ke-1 h 

(kemampuan mengelola waktu). Berdasarkan hasil pengamatan 

peneliti pada saat uji coba, ha! ini terjadi karena terbatasnya waktu 

yang disediakan pada kegiatan diskusi kelas. Dengan dernikian, perlu 

dilakukan revisi sedikit pada RP 04, yaitu rnenambah waktu pada 

kegiatan yang dimaksud. Untuk mengantisipasi ha! tersebut, setelah 
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selesai kegiatan pembelajaran pada pertemuan keempat. peneliti 

berdiskusi dengan guru mitra. 

Berdasarkan analisis deskriptif terhadap aktivitas s1swa dan 

kemampuan guru mengelola pembelajaran. temyata masih diperlukan 

sedikit revisi terhadap perangkat pembelajaran yang digunakan. 

Perangkat pembelajaran yang direvisi dalam ha! ini adalah Rencana 

Pembelajaran. Revisi tersebut dilakukan dengan menvesuaikan 

perkiraan waktu beberapa kegiatan pada RP dengan pelaksanaan di 

lapangan. 

Tabel 4.16. Revisi Rencana Pembelajaran 
,------ -~-- - " 

---------r~------------- -T ----------- ----, 
I 

yang direvisi 
I 

sehelum sesudah I 
direvisi direvisi 

1
1 

RP 01 I 
b. Kegiatan Inti 

Memberi kesempatan kepada siswa untuk membaca 8 menit 
dan memahami masalah ke-1 dan masalah ke-2 ... 

Memberi kesempatan kepada siswa untuk 50 menit 
menyelesaikan LKS 01 secara individu ... 

13 men it 

3 5 men it 

Setelah siswa menyelesaikan LKS 0 I. selanjutnya 15 men it Jo men it 
mereka diberi kesempatan mendiskusikan atau 
membandingkan jawabannya dengan teman 

sekelompoknya. · · I 0 men it 27 men it 

Memfasilitasi diskusi kelas dengan meminta beberapa 
siswa mewakili kelompoknya untuk menyampaikan 
jawaban berdasarkan hasil diskusi kelompok ... 
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RP 02 
b. Kegiatan Inti : 

Memberi kesempatan kepada siswa untuk i 
menvelesaikan LKS 02 secara individu... I 

Sete~ah siswa menvelesaikan LKS 02, selanjutnva j 

mereka diberi k~sempatan mendiskusikan. at~u i 

I I 0 

-Vi menit rn men it 

l 5 men it I(\ 111Cll it 

membandingkan jawabannya dengan tern an 
sekelompoknya ... 

Memfasilitasi diskusi kelas dengan meminta beberapa 
siswa mewakili kelompoknya untuk menyampaikan 
jawaban berdasarkan hasil diskusi kelompok ... 

I 0 mcnit 120 men it 

·---

RP 03 
b. Kegiatan Inti 

·-·--1-·-
Memberi kesempatan kepada siswa untuk 
menyelesaikan LKS 03 secara individu ... 

Setelah siswa menyelesaikan LKS 03, selanjutnya 
mereka diberi kesempatan mendiskusikan atau 
membandingkan jawabannya dengan teman 
sekelompoknya ... 

Mernfasilitasi diskusi kelas dengan meminta beberapa 
siswa mewakili kelompoknya untuk menyampaikan 
jawaban berdasarkan hasil diskusi kelompok ... 

RP 04 
b. Kegiatan Inti 

45 menit 

15 menit 

10 menit 

Memberi kesempatan kepada siswa untuk 45 menit 
menyelesaikan LKS 04 secara individu .. 

Setelah siswa menyelesaikan LKS 04, selanjutnya I 15 menit 
rnereka diberi kesempatan mendiskusikan atau I 
rnembandingkan jawabannya dengan teman 

1 

sekelompoknya... I Io men it 

Mcrnfasilitasi diskusi kelas dengan meminta beherapa I 
siswa mewakili kelornpoknya untuk menyampaikan 

_jawa_!1an berdasarkan has ii diskusi kekm1p<?~_··_· ____ L ____ -· 

c) Respon Siswa 

30 menit 

I 0 men it 

23 menit 

25 menit 

i 0 men it 

18 menit 

Dari angket respon s1swa yang diisi oleh 40 s1swa setclah 

mengikuti pembelajaran untuk materi pokok perbandingan dcngan 

pendekatan realistik. maka diperoleh hasil dengan rincian seperti pada 

tabel-tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.17. Persentase Perasaan Siswa Terhadap Komponen 

Mengajar 

Aspek yang direspon Senang Tidak senang 
a. Materi pelajaran 100% 0% 

b. Buku siswa 97.5 % 2.5 o/(i 

c. LKS 97.5 %i 2.5 °/ri 

d. Tes hasil belajar 97.5 (~) 2.5 % 
I 

! 
e. Suasana belajar di kelas 87.5 % I 12.5 % 

r. Cara guru mengajar 1 00 °1
0 

i 

I 
(l n,, J 

I ' - (, 

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

Tabel 4_ J 8. Persentase Pendapat Siswa Terlwdap Komponen 

Pembelajaran 
~---~--------~-· - - --------· - - ·--·------T-·-·- ...... .. . · 1 

Keterangan Baru 
I 

Tidak baru 

a. Materi pelajaran 92.5 % 7.5 % 

b. Buku siswa 95 % 5.0 S;;, 

c. LKS 95 % 5.0 % 

d. Tes hasil belajar 87.5 % 12.5 % 

e. Suasana belajar di kelas 97.5 % 2.5 % 

f. Cara guru mengajar 100 % 0% 

Tabel 4.19. Persentase Pendapat Siswa tentang Minat untuk 
Mengikuti Pembelajaran Selanjutnya dengan PMR 

Aspek yang direspon Berminat Tidak berminat 

Pendapat siswa tentang minat 
I 

untuk mengikuti pembelajaran 100% 
I 

0% 
selanjutnya dengan PMR 

! __ ]__ __ -- ------- ----------
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Tabi.:·l .+.20. Persentase Pendapat Siswa tentang Pemahaman Baha\a 
yang digunakan 

r~::~:~,~~di~~--- I 

I c. Tes hasil belajar 

90% 
L. Tidak jelas ~ 
i --1-0 (% -- I 

; JO<Yci_J 
5 o;;> 

.Jelas 

90% 

95 % 

Tabel 4.21. Persentase Pendapat Siswa tentang Penampilan 
(Tulisan, l/ustrasi/Gambar dan Letak Gambar) 

~-------------~------------ ----- --·----------- -- -----------

Aspek yang direspon tertarik Tidak tertarik 

a. Buku siswa 95 % 5% 

h. LKS 95 % 5% 

c. Tes hasil belajar 97.5 % 
~------------"----------__J___--------~--~ 

Berdasarkan data-data di atas jika dihuhungkan dcngan 

kriteria pada Bab III, menunjukkan hahwa respon siswa terhadap 

komponen pembelajaran matematika dengan pendckatan realisti1' 

adalah positif dan siswa berminat untuk mengikuti pernhelajaran 

matematika dengan pendekatan realistik berikutnya. Disamping itu 

siswa dapat pula memahami bahasa dan tertarik pada tampilan buku 

siswa dan LKS. Dengan demikian, maka berdasarkan respon siswa 

positif (lebih besar 80 %), tidak perlu diadakan revisi terhadap 

perangkat pembelajaran. 
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d) Tes Hasil Belajar 

( 1) Validitas 

Perhitungan validitas butir tes dapat dilihat pada Lampiran 

C. Berdasarkan rumus korelasi product moment. diperoleh 

validitas setiap butir tes scbagai herikut: 

Tahcl 4.22. Validitas Butir Tes 
--·~~ --~ -~-.,-·- -----~-------- ---- -- 1 -- -- - ---- - - ---T-

No. soal 1 2 3a 3b 4 i Sa Sb i 6 
t---~ 

rw 0,542 0,489 0.434 0.639 0.551 I 0.486 0.425 t_()_._'l_~4 -
Tingkat cukup cukup cukup tinggi cukup cukup cukup cukup 
validitas 

Berdasarkan data pada tabel di atas secara umum validitas dari 

masing-masing butir tes dianggap layak untuk digunakan tanpa 

rev1s1. 

(2) Sensitivitas 

Perhitungan sensitivitas butir tes dapat dilihat pada 

Lampiran C. Berdasarkan rumus sesitivitas. diperoleh sensitivitas 

setiap butir tes sebagai berikut: 

Tabel 4.23. Sensitivitas Butir Tes 

~N;, So~I 1 2 3a 3b 4 Sa Sb T 6 + 1 r s~ \ sh ! 
I 

Sensitivitas 0,342 0.475 0,3 I 0.4 I 0.117 j 0.275 (l.()75 
()_ 133 -~·-I ~~l (~~~')- ~J 

L _________ L ~-l 

Berdasarkan tahel di atas terlihat bahwa setiap hutir !es 

peka terhadap pembelajaran dengan demikian masing-rnasing hutir 

tes dianggap la yak untuk digunakan tan pa revisi. 
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Cn Rcliahilitas 

Berdasarkan perhitungan reliabilitas tcs (Lampi ran C ). 

diperoleh koefisien reliabilitas tes a = 0. 708, hal ini berarti tes 

hasil belajar mempunyai reliabilitas yang tinggi. Dengan demikian 

tes hasil be la jar dapat dipakai (tan pa revisi) untuk mengukur 

tingkat penguasaan siswa terhadap materi pokok perbandingan. 

Walaupun setelah uji coba dilakukan revisi terhadap perangkat 

pembelajaran. namun revisi tersebut tidak signifikan sehingga hasil rcvisi 

perangkat pembelajaran ini dapat dikategorikan baik/valid. Dengan dcmikian. 

berdasarkan pengembangan perangkat pembel~jaran dengan menggunakan 

model 4-D yang telah dimodifikasi. dihasilkan rcrangL1t pcrnhclap.ira;1 

rnatematika realistik yang baik/valid untuk materi pokok perhandingan di 

kelas Vil SMP. Perangkat pembelajaran tcrsebut meliputi rencana 

pembelajaran (RP). buku guru. buku siswa dan lembar kegiatan sis\\ a (LKS). 

Instrumen penelitian yang meliputi tes hasil belajar. lembar observasi aktivitas 

siswa. lemhar observasi kemampuan guru mengelola pembelajaran dan angket 

respon siswa sudah siap untuk dieksperimenkan. Perangkat pembelajaran 

terse but dapat dilihat pada Lampiran A. Sedangkan instrumen penel itian 

dapat dilihat pada Lampiran B. 
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B. Pembahasan 

Berikut ini dikemukakan pembahasan hasil penelitian hcrdasarkan 

analisis deskriptif kuantitatif. 

I. Aktivitas sis\va selama kegiatan pembelajaran 

Berdasarkan hasil penelitian tcntang akti\itas siswa. tcrlihat halw,a 

secara kescluruhan aktivitas siswa selama pemhelajaran adalah crcktif. 

Persentase kcsesuain waktu ideal yang telah ditetapkan pada sctiap aspek 

pengamatan aktivitas siswa berada dalam batas toleransi scYo. Rata-rata 

waktu yang banyak digunakan dalam empat pertemuan adalah untuk 

menyelesaikan masalah atau menemukan cara penyelesaian masalah dan 

membandingkan jawaban dalam diskusi kelompok atau diskusi kelas. Hal 

ini menunjukkan pembelajaran matematika realistik dapat mengaktitkan 

s1swa. sehingga s1swa mempunya1 banyak kesempatan untuk 

menyelesaikan masalah atau menemukan cara penyelesaian masalah 

secara mandiri kemudian jawaban didiskusikan dalam kelompok clan 

diskusi kelas. 

2. Kemampuan guru dalam mengelola pernbelajaran 

Hasil pengamatan kemarnpuan guru dalam mengclola 

pembelajaran telah dianalisis secara deskriptif kuantitatif pada Bah lV 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh guru dalam setiap aspek 

yang diamati dalam mengelola pembelajaran adalah bcrkisar antara 3.75 

sampai 4,75. Nilai ini sudah rnencapai kategori efektif berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan. 
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3. Respon siswa terhadap pembelajaran 

Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh hahwa rcspon s1swa 

terhadap komponen pembelajaran matematika realistik adalah positif. dan 

siswa berminat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya dengan 

pendekatan pembelajaran matematika realistik. Minat positif dari siswa 

akan membuat siswa antusias untuk belajar, sehingga siswa diharapkan 

dapat memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Pendapat siswa terhadap 

bahasa yang digunakan dalam buku siswa, LKS dan tes hasil hc!aj<u

sebagian besar menyatakan jelas dan mereka tertarik pada penampilan 

buku siswa, LKS dan tes hasil belajar. Hal mi menandakan hahv<1 

pembelajaran matematika realistik sangat diminati oleh sis\va. 

4. Hasil helajar siswa 

Berdasarkan hasil analisis ketuntasan hasil helajar siswa sccarn 

klasikal ternyata ketuntasan belajar siswa yang mengikuti pembelajaran 

matematika realistik tercapai. Sedangkan untuk kelas kontrol ketuntasan 

hasil belajar siswa secara klasikal tidak tercapai. Dari data yang diperoleh 

menunjukkan banyak siswa yang tuntas belajar adalah 87,80% untuk kelas 

eksperimen, sedangkan untuk kelas kontrol adalah 57,50%. Dilihat dari 

rata-rata hasil belajar siswa untuk kelas eksperimen adalah 21.78. 

sedangkan untuk kelas kontrol adalah 19.725. Dengan demikian 

pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan prestasi belajar 

s1swa. 
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5. Kriteria pencapaian efektivitas pembelajaran 

Berdasarkan kriteria pencapaian efektivitas pemhclajarnn 

matematika realistik yang telah ditetapkan peneliti. dapat <lisimpulkan 

bahwa pernbelajaran matematika realistik efektif untuk mcnga,iarkan 

pokok bahasan perbandingan di SMP Negeri 13 Kota Bima. Scdangkan 

pembelajaran matematika secara konvensional tidak efektif untuk 

mengajarkan pokok bahasan perbandingan. hal ini karcna kriteria 

keefektifan pembelajaran yang pertama yakni ketuntasan helajar tidak 

terpenuhi walaupun kriteria yang lain tidak diukur pada kelas kontrol. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

Berdasarkan pengembangan perangkat pembelajaran dengan mcnggunakan 

model 4-D yang telah dimodifikasL dihasilkan perangkat pembelajaran 

matematika realistik yang baik/valid untuk materi pokok perbandingan. 

Perangkat pcmbelajaran tersebut tcrdiri dari Rcncana Pemhcla,iaran ( RPL 

Buku Guru. Buku Siswa. Lem bar Kerja Siswa (LKS) dan instrument Tc'..; 

Hasil Belajar. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil yang diperoleh. maka disarankan kepada pihak-

pihak yang terlibat untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kepada guru matematika untuk mengembangkan perangkat pembelajaran 

matematika realistik dan menggunakannya pada materi pokok yang lain. 

2. Orangtua: Diharapkan dapat memantau dan mengontrol aktivitas belajar 

yang dilakukan anak di rumah. Selain itu, orang tua diharapkan dapat 

menjalin komunikasi dengan anak agar masalah yang dihadapi dapat 

terpecahkan sehingga anak dapat berkonsentrasi pada belajanya. Hai 

tersebut dapat herpengaruh pada prestasi belajar sis\va. 

3. Peneliti Selanjutnya: Diharapkan dapat melakukan penelitian lehih lanjut 

mengenai pengembangan perangkat pembelajaran matematika realistih: 
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pada matacri lain secara berkesinamhungan karena karaktcr yang 

diungkapkan dalam penelitian ini masih sangat tcrbatas. 

4. Kepala Sekolah. sehagai bahan pertimhangkan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dan memaksimalkan peningkatan prestasi helajar siswa sehagai 

peserta didik. 

5. Siswa. dapat membantu memecahkan masalah yang hadapi siswa dalam 

belajar, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan bel~jar di sekolah 

dan di rumah. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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LAMPIRAN A 

LAMPIRAN A : PERANGKA T PEMBELAJARAN 
1. Rencana Pembelajaran 
2. Buku Guru 
3. Buku Siswa 
4. Lembar Kegiatan Siswa 
5. Tes Hasil Belajar 

- Kisi-Kisi Tes Hasil Belajar 
- Tes Hasil Belajar 
- Kunci (Altematit) Jawaban Tes Hasil Belajar 
- Pedoman Pemberian Skor 
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Satuan Pendidikan 
Kelas/Semester 
Mata Pelajaran 
Materi Pokok 
Sub Materi 
Pertemuan 
Alokasi Waktu 

A. Kompetensi Dasar 

:SMP 
: VII/Ganjil 
: Matematika 
: Perbandingan 
: A. Arti Perbandingan 
: ke-1 (Pertama) 
: 3 x 45 menit 

Mengenali perbandingan, menemukan penyelesaian perbandingan dan terampil 
menerapkan perbandingan dalam menyelesaikan masalah yang bersesuaian 

B. Hasil Belajar 

1. Mengetahui dan memahami pengertian dua besaran yang sejenis. 
2. Mengetahui syarat agar dua besaran dapat dibandingkan. 
3. Mengetahui cara menyederhanakan perbandingan dua besaran yang sejenis. 

C. lndikator Pencapaian Hasil Belajar 

Setelah mengikuti pembelajaran ini siswa diharapkan dapat: 
1. Menyamakan satuan dua besaran. 
2. Menuliskan pengertian dua besaran yang sejenis. 
3. Menuliskan syarat agar dua besaran dapat dibandingkan. 
4. Menyederhanakan perbandingan dua besaran yang sejenis. 

D. Materi Prasyarat 

1. Jumlah dan selisih dua besaran 
2. Pecahan senilai 
3. Menyederhanakan pecahan 
4. Mengubah satuan waktu dan satuan berat 

E. Penilaian 

Penilaian terbatas pada penilaian hasil belajar yang dilakukan melalui tes hasil belajar 
secara tertulis dan dilaksanakan setelah selesainya materi pokok ini. 

F. Kegiatan Pembelajaran 

1. Strategi Pembelajaran : Siswa Aktif Belajar 
2. Pendekatan : Pembelajaran Matematika Realistik 
3. Metode : Tanya jawab, pemberian tugas dan diskusi 
4. Sarana : Buku Guru, Buku Siswa. LKS 01 dan buku tulis 
5. Rencana Pelaksanaan 
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a. Pendahuluan (8 menit) 
Kei!iatan Guru Ketriatan Siswa 

Membuka pelajaran, menyampaikan Mendengarkan 
judul materi pokok, kompetensi penjelasan guru 
dasar, sub materi, hasil belajar dan 
menjelaskan pelaksanaan pembe-
lajaran kepada s1swa sambil me-
motivasi mereka untuk mempelajari 
materi perbandingan. 

Mengingatkan kembali tentang Mendengarkan dan 
jumlah dan selisih dua besaran, menjawab 
pecahan senilai, cara menyeder- pertanyaan guru 
hanakan pecahan, cara mengubah 
satuan waktu dengan mengajukan 
pertanyaan kepada siswa. 

b. Kegiatan Inti (122 menit) 

Keteran2an 
Sebelum memulai pembelajaran, 
guru sudah mengelompokkan siswa 
menjadi beberapa kelompok 
masing-masing 5-6 siswa. Setiap 
s1swa duduk berdasarkan kelom
poknya. Kemudian kepada s1swa 
dibagikan buku siswa dan LKS 0 I 

Kei!iatan Guru Kei!iatan siswa Keteranean 
Memberi kesempatan kepada siswa Membaca dan me- Langkah-1 PMR (Memahami 
untuk membaca dan memahami mahami masalah masalah kontekstual) 
masalah ke-1 dan masalah ke-2 ke- I dan ke-2 pada Karakteristik ke- I dan ke-4 PMR 
pada buku siswa, kemudian buku siswa, ber- (penggunaan konteks nyata dan ada
memberikan kesempatan kepada tanya kepada guru nya interaksi) 
s1swa yang belum memahami uika belum mema-
masalah untuk bertanya. Jika ada hami masalah ter-
s1swa yang bertanya, maka guru sebut dan mende-
menjawab pertanyaan siswa. ngarkan penjelasan 

guru 

Memberi kesempatan kepada siswa Menyelesaikan 
untuk menyelesaikan LKS 0 I secara LKS 0 I secara 
individu. Selama siswa bekerja, individu 
guru berkeliling untuk melihat pe-
kerjaan siswa 

Setelah s1swa menyelesaikan Membandingkan 
LKS 0 I, selanjutnya mereka diberi dan mendiskusikan 
kesempatan mendiskusikan atau hasil pekerjaan de
membandingkan jawaban dengan ngan teman seke
teman sekelompoknya. Guru mem- lompoknya 
fasilitasi diskusi kelompok dengan 
memberi kesempatan kepada siswa 
untuk memilih jawaban yang tepat 

Memfasilitasi diskusi kelas dengan 
meminta beberapa siswa mewakili 
kelompoknya untuk menyampaikan 
jawaban berdasarkan hasil diskusi 
kelompok, sedangkan kelompok lain 
yang memiliki jawaban berbeda 
diminta memberikan tanggapan. 

Menyampaikan ja
waban kelompok, 
menanggapi jawa
ban kelompok lain. 

2 

Langkah-2 PMR (menyelesaikan 
masalah) 
Karakteristik ke-2 PMR 
(menggunakan model) 

Langkah ke-3 PMR 
(membandingkan dan 
mendiskusikan jawaban ), 
Karakteristik ke-3 dan ke-4 PMR 
(Kontribusi siswa dan interaksi) 

Langkah ke-3 
( membandingkan 
mendiskusikan jawaban) 
Karakteristik ke-3 dan 

PMR 
dan 

ke-4 PMR 
(Konstribusi siswa dan interaksi) 
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Memberi kesempatan kepada siswa Menarik kesimpu- Langkah ke-4 PMR (menarik 
untuk menarik kesimpulan dari Ian dari diskusi kesimpulan) 
diskusi kelas kelas Karakteristik ke-3 dan ke-4 PMR 

(Konstribusi siswa dan interaksi) 

Memilih beberapa soal pada latihan 
mandiri 0 I kemudian memberi 
kesempatan kepada s1swa untuk 
menyelesaikannya pada buku tulis 
masing-masing untuk mengecek 
pemahaman s1swa terhadap 
submateri arti perbandingan yang 
telah dipelajari. Selama s1swa 
bekerja, guru berkeliling untuk 
melihat pekerjaan siswa 

Setelah siswa menyelesaikan soal 
yang diberikan (Latihan Mandiri 0 I) 
secara berturut-turut dan bergantian 
untuk setiap soal, salah seorang 
siswa diminta untuk menyampaikan 
jawaban dalam diskusi kelas yang 
dipimpin guru, sedangkan s1swa 
lain, terutama yang memiliki 
jawaban berbeda diminta 
memberikan tanggapan. 

c. Penutup (5 menit) 

Kefilatan Guru 
Menegaskan ha I-ha I pentinglinti-
sari berkaitan dengan pembelajaran 

Memberi pekerjaan rumah (PR) 
kepada s1swa, menginformasikan 
kepada siswa tentang judul sub 
materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya lalu me-
nutup pelajaran 

G. Sumber Bacaan 

Menyelesaikan La
tihan Mandiri 0 I 
pada buku tulis . . 
mas mg-mas mg 

Menyampaikan 
jawaban, 
menanggapt 
jawaban teman. 

Ke!!iatan Siswa 
Mendengarkan/ 
memperhatikan 
penjelasan guru 

Mendengarkan/ 
memperhatikan 
penjelasan guru 

Langkah-2 PMR (menyelesaikan 
masalah) 
karakteristik ke-2 PMR 
(menggunakan model) 

Langkah ke-3 PMR 
(membandingkan dan 
mendiskusikan jawaban) 
Karakteristik ke-3 dan ke-4 PMR 
(Konstribusi siswa dan interaksi) 

Keteranean 

PR yang diberikan kepada siswa 
diambil dari soal latihan mandiri 
0 I yang belum dibahas. 

1. Budhi. W. Setya. 2004. Matematika SMP untuk Ke/as VII Semester I. Erlangga. 
Jakarta 

2. Adinawan, M. Choliq, dkk. 2004. Matematika IA untuk SMP Ke/as Vil 
semester I. Erlangga. Jakarta 

3 
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A. Kompetensi Dasar 

Satuan Pendidikan 
Kelas/Semester 
Mata Pelajaran 
Materi Pokok 
Sub Materi 
Pertemuan 
Alokasi Waktu 

: SMP 
: VII/Ganjil 
: Matematika 
: Perbandingan 
: B. Perbandingan Senilai 
: ke-2 (Kedua) 
: 2 x 45 menit 

Mengenali perbandingan, menemukan penyelesaian perbandingan dan terampil 
menerapkan perbandingan dalam menyelesaikan masalah yang bersesuaian. 

B. Hasil Belajar 

Mengetahui hubungan dua besaran yang berbanding senilai. 

C. Indikator Pencapaian Hasil Belajar 

Setelah mengikuti pembelajaran ini siswa diharapkan dapat: 
1. Menuliskan hubungan dua besaran yang berbanding senilai. 
2. Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan perbandingan senilai. 

D. Materi Prasyarat 

1. Arti Perbandingan 
2. Pecahan senilai 
3. Menyederbanakan perbandingan 

E. Penilaian 

Penilaian terbatas pada penilaian basil belajar yang dilakukan melalui tes basil belajar 
secara tertulis dan dilaksanakan setelah selesainya materi pokok ini. 

F. Kegiatan Pembelajaran 

1. Strategi Pembelajaran : Siswa Aktif Belajar 
2. Pendekatan : Pembelajaran Matematika Realistik 
3. Metode : Tanyajawab, pemberian tugas dan diskusi 
4. Sarana : Buku Guru, Buku Siswa, LKS 02 dan buku tulis 
5. Rencana Pelaksanaan 
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a. Pendahuluan (10 menit) 

Kestiatan Guru Ke!?iatan Siswa Keteran2an 
Membuka pelajaran kemudian Mendengarkan pen- Siswa telah berada pada kelompok 
bersama siswa membahas PR yang Uelasan guru, lalu masing-masing (seperti pada 
dianggap sulit oleh siswa. bersama guru mem- pertemuan ke-1) Kemudian kepada 

bahas PR yang di- siswa dibagikan buku siswa dan 
anggap sulit LKS 02 

Menyampaikan judul sub materi Mendengarkan 
dan menjelaskan pelaksanaan penjelasan guru 
pembelajaran kepada siswa sambil 
memotivasi mereka untuk 
mempelajari sub materi ini. 

Mengingatkan kembali tentang arti Mendengarkan dan 
perbandingan, pecahan senilai dan menjawab perta
cara menyederhanakan perban- nyaan guru 
dingan, dengan mengajukan per-
tanyaan kepada siswa. 

b. Kegiatan Inti (75 menit) 

Ke!!iatan Guru K~iatan siswa 
Memberi kesempatan kepada siswa Membaca dan me
untuk membaca dan memahami mahami masalah 
masalah ke-3 dan masalah ke-4 ke-3 dan ke-4 pada 
pada buku s1swa, kemudian buku s1swa, ber
memberikan kesempatan kepada tanya kepada guru 
s1swa yang belum memahami jika belum mema
masalah untuk bertanya. Jika ada hami masalah ter
s1swa yang bertanya, maka guru sebut dan mende
menjawab pertanyaan siswa. ngarkan penjelasan 

guru 

Memberi kesempatan kepada siswa Menyelesaikan 
untuk menyelesaikan LKS 02 secara LKS 02 secara 
individu. Selama s1swa bekerja, individu 
guru berkeliling untuk melihat 
pekerjaan siswa 

Setelah siswa menyelesaikan Siswa memban
LKS 02, selanjutnya mereka diberi dingkan dan men
kesempatan mendiskusikan atau diskusikan hasil 
membandingkan jawaban dengan pekerjaan dengan 
teman sekelompoknya. Guru mem- teman sekelom
fasilitasi diskusi kelompok dengan poknya 
memberi kesempatan kepada siswa 
untuk memilih jawaban yang tepat 
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Keteran!!an 
Langkah-1 PMR (Memahami 
masalah kontekstual) 
Karakteristik ke-1 dan ke-4 PMR 
(penggunaan konteks nyata dan 
adanya interaksi) 

Langkah-2 PMR (menyelesaikan 
masalah) 
karakteristik ke-2 PMR 
(menggunakan model) 

Langkah ke-3 PMR 
(membandingkan dan 
mend iskusikan j awaban ), 
Karakteristik ke-3 dan ke-4 
PMR (Konstribusi s1swa dan 
interaksi) 
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Memfasilitasi diskusi kelas dengan Menyampaikan ja
meminta beberapa siswa mewakili waban kelompok, 
kelompoknya untuk maju ke depan menanggap1 Jawa
kelas menyampaikan jawaban ban kelompok lain. 
berdasarkan hasil diskusi kelom-
pok, sedangkan kelompok lain yang 
memiliki jawaban berbeda diminta 
memberikan tanggapan. 

Memberi kesempatan kepada siswa Menarik kesimpu-
untuk menarik kesimpulan dari Ian dari diskusi 
diskusi kelas kelas 

c. Penutup (5 menit) 

Ke!!iatao Guru Ke!!iatao Siswa 
Menegaskan hal-hal pentinglinti- Mendengarkan/ 
sari berkaitan dengan pembelajaran memperhatikan 

penjelasan guru 

Memberi pekerjaan rumah (PR) Mendengarkan/ 
kepada siswa. Selanjutnya meng- memperhatikan 
informasikan kepada siswa tentang penjelasan guru 
judul sub materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikut-
nya lalu menutup pelajaran 

G. Somber Bacaan 

Langkah ke-3 PMR 
(membandingkan dan 
mendiskusikan jawaban) 
Karakteristik ke-3 dan ke-4 
PMR (Konstribusi s1swa dan 
interaksi) 

Langkah ke-4 PMR (menarik 
kesimpulan) 
Karakteristik ke-3 dan ke-4 
PMR (Konstribusi s1swa dan 
interaksi) 

Keteran2an 

PR yang diberikan kepada siswa 
diambil dari soal latihan mandiri 
02 

I. Budhi, W. Setya. 2004. Matematika SMP untuk Ke/as VII Semester 1. Erlangga. 
Jakarta 

2. Adinawan, M. Choliq, dkk. 2004. Matematika IA untuk SMP Ke/as VII 
semester I. Erlangga. Jakarta 
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Satuan Pendidikan : SMP 
Kelas/Semester 
Mata Pelajaran 
Materi Pokok 
Sub Materi 
Pertemuan 
Alokasi Waktu 

A. Kompetensi Dasar 

: VII/Ganjil 
: Matematika 
: Perbandingan 
: C. Perbandingan Berbalik Nilai 
: ke-3 (Ketiga) 
: 3 x 45 menit 

Mengenali perbandingan, menemukan penyelesaian perbandingan dan terampil 
menerapkan perbandingan dalam menyelesaikan masalah yang bersesuaian 

8. Hasil Belajar 

Mengetahui hubungan dua besaran yang berbanding berbalik nilai 

C. Indikator Pencapaian Hasil Belajar 

Setelah mengikuti pembelajaran ini siswa diharapkan dapat: 
I . Menuliskan dengan kata-kata sendiri hubungan dua besaran yang berbanding 

berbalik nilai. 
2. Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai 

D. Materi Prasyarat 

I . Arti Perbandingan 
2. Pecahan Senilai 
3. Cara menyederhanakan Perbandingan 

E. Penilaian 

Penilaian terbatas pada penilaian hasil belajar yang dilakukan melalui tes hasil belajar 
secara tertulis dan dilaksanakan setelah selesainya materi pokok ini. 

F. Kegiatan Pembelajaran 

1. Strategi Pembelajaran : Siswa Aktif Belajar 
2. Pendekatan : Pembelajaran Matematika Realistik 
3. Metode : Tanyajawab, pemberian tugas dan diskusi 
4. Sarana : Buku Guru. Buku Siswa, LKS 03 dan buku tulis 
5. Rencana Pelaksanaan 
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a. Pendahuluan (14 menit) 
K~iatan Guru Kef!iatan Siswa Keteran.,.an 

Membuka pelajaran kemudian Mendengarkan pen- Siswa telah berada pada kelompok 
bersama siswa membahas PR yang jelasan guru, lalu masing-masing (seperti pada 
dianggap sulit oleh siswa. bersama guru mem- pertemuan sebelumnya) kemudian 

bahas PR yang di- kepada siswa dibagikan buku siswa 
anggap sulit dan LKS 03 

Menyampaikan judul sub materi 
dan menjelaskan pelaksanaan 
pembelajaran kepada siswa sambil 
memotivasi mereka untuk 
mempelajari sub materi ini. 

Mengingatkan kembali tentang arti 
perbandingan, pecahan senilai dan 
cara menyederhanakan perban
dingan, dengan mengajukan per
tanvaan kepada siswa. 

b. Kei?iatan Inti (116 menit) 

Mendengarkan 
penjelasan guru 

Mendengarkan dan 
menjawab perta
nyaan guru 

Ke!!iatan Guru Ket!iatan siswa Keteran!!an 
Memberi kesempatan kepada siswa Membaca dan me- Langkah-1 PMR (Memahami 
untuk membaca dan memahami mahami masalah masalah kontekstual) 
masalah ke-5 dan masalah ke-6 ke-5 dan ke-6 pada Karakteristik ke-1 dan ke-4 PMR 
pada buku siswa, kemudian buku s1swa, ber- (penggunaan konteks nyata dan 
memberikan kesempatan kepada tanya kepada guru ada-nya interaksi) 
s1swa yang belum memahami jika belum mema-
masalah untuk bertanya. Jika ada hami masalah ter-
s1swa yang bertanya, maka guru sebut dan mende-
menjawab pertanyaan siswa. ngarkan penjelasan 

Memberi kesempatan kepada siswa 
untuk menyelesaikan LKS 03 secara 
individu. Selama siswa bekerja, 
guru berkeliling untuk melihat pe
kerjaan siswa 

Setelah s1swa menyelesaikan 
LKS 03, selanjutnya mereka diberi 
kesempatan mendiskusikan atau 
membandingkan jawaban dengan 
teman sekelompoknya. Guru mem
fasilitasi diskusi kelompok dengan 
memberi kesempatan kepada siswa 
untuk memilih jawaban yang tepat 

Memfasilitasi diskusi kelas dengan 
meminta beberapa siswa mewakili 
kelompoknya untuk menyampaikan 
jawaban berdasarkan hasil diskusi 
kelompok, sedangkan kelompok lain 
yang memiliki jawaban berbeda 
diminta memberikan tan!!1rnoan. 

guru 

Menyelesaikan 
LKS 03 secara 
individu 

Membandingkan 
dan mendiskusikan 
hasil pekerjaan de
ngan teman seke
lompoknya 

Menyampaikan ja
waban kelompok, 
menanggapi jawa
ban kelompok lain. 
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Langkah-2 PMR (menyelesaikan 
masalah) 
Karakteristik ke-2 PMR 
(menggunakan model) 

Langkah ke-3 PMR 
(membandingkan dan 
mendiskusikan jawaban), 
Karakteristik ke-3 dan ke-4 PMR 
(Kontribusi siswa dan interaksi) 

Langkah ke-3 PMR 
(membandingkan dan 
mendiskusikan jawaban) 
Karakteristik ke-3 dan ke-4 PMR 
(Konstribusi siswa dan interaksi) 
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Memberi kesempatan kepada siswa Menarik kesimpu- Langkah ke-4 PMR (menarik 
untuk menarik kesimpulan dari Ian dari diskusi kesimpulan) 
diskusi kelas kelas Karakteristik ke-3 dan ke-4 PMR 

(Konstribusi siswa dan interaksi) 

Memilih beberapa soal pada latihan 
mandiri 03 kemudian memberi 
kesempatan kepada s1swa untuk 
menyelesaikannya pada buku tulis 
masing-masing untuk mengecek 
pemahaman s1swa terhadap 
submateri perbandingan berbalik 
nilai yang telah dipelajari. Selama 
s1swa bekerja, guru berkeliling 
untuk melihat pekerjaan siswa 

Setelah siswa menyelesaikan soal 
yang diberikan (Latihan Mandiri 03) 
secara berturut-turut dan bergantian 
untuk setiap soal, salah seorang 
siswa diminta untuk menyampaikan 
jawaban dalam diskusi kelas yang 
dipimpin guru, sedangkan siswa 
lain, terutama yang memiliki 
jawaban berbeda diminta 
memberikan tamr!!apan. 

c. Penutup (5 menit) 

K~atanGuru 
Menegaskan hal-hal penting/inti-
sari berkaitan dengan pembelajaran 

Memberi pekerjaan rumah (PR) 
kepada s1swa, menginformasikan 
kepada siswa tentang judul sub 
materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya lalu me-
nutup pelajaran 

G. Somber Bacaan 

Menyelesaikan La
tihan Mandiri 03 
pada buku tulis . . 
mas mg-mas mg 

Menyampaikan 
jawaban, 
menanggap1 
jawaban teman. 

Kepiatan Siswa 
Mendengarkan/ 
memperhatikan 
penjelasan guru 

Mendengarkan/ 
memperhatikan 
penjelasan guru 

Langkah-2 PMR (menyelesaikan 
masalah) 
karakteristik ke-2 PMR 
(menggunakan model) 

Langkah ke-3 PMR 
(membandingkan dan 
mendiskusikan jawaban) 
Karakteristik ke-3 dan ke-4 PMR 
(Konstribusi siswa dan interaksi) 

Keteran!!an 

PR yang diberikan kepada siswa 
diambil dari soal latihan mandiri 
03 yang belum dibahas. 

1. Budhi, W. Setya. 2004. Matematika SMP untuk Ke/as Vil Semester I. Erlangga. 
Jakarta 

2. Adinawan, M. Choliq, dkk. 2004. Matematika IA untuk SMP Ke/as VII 
semester 1. Erlangga. Jakarta 
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Satuan Pendidikan : SMP 
Kelas/Semester 
Mata Pelajaran 
Materi Pokok 
Sub Materi 
Pertemuan 
Alokasi Waktu 

A. Kompetensi Dasar 

: VII/Ganjil 
: Matematika 
: Perbandingan 
: D. Gambar Berskala 
: ke-4 (Keempat) 
: 2 x 45 menit 

Mengenali perbandingan, menemukan penyelesaian perbandingan dan terampil 
menerapkan perbandingan dalam menyelesaikan masalah yang bersesuaian 

B. Basil Belajar 

1. Mengetahui dan memahami pengertian skala. 
2. Menentukan skala dari suatu denah/gambar berskala. 

C. Indikator Pencapaian Basil Belajar 

Setelah mengikuti pembelajaran ini siswa diharapkan dapat: 
1. Menentukan ukuran sebenamyajika diketahui ukuran denah/gambar berskala 
2. Menuliskan pengertian skala. 
3. Menentukan skala dari suatu denah/gambar berskala. 

D. Materi Prasyarat 

I . Arti Perbandingan 
2. Perbandingan Senilai 
3. Cara menyederhanakan Perbandingan 
4. Keliling Bangun Datar (persegi dan persegipanjang) 

E. Penilaian 

Penilaian terbatas pada penilaian hasil belajar yang dilakukan melalui tes hasil belajar 
secara tertulis dan dilaksanakan setelah selesainya materi pokok ini 

F. Kegiatan Pembelajaran 

1. Strategi Pembelajaran : Siswa Aktif Belajar 
2. Pendekatan : Pembelajaran Matematika Realistik 
3. Metode : Tanya jawab, pemberian tugas dan diskusi 
4. Sarana : Buku Guru. Buku Siswa, LKS 04 dan buku tulis 
5. Rencana Pelaksanaan 
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a. Pendahuluan (10 menit) 

K~iatan Guru K~atan Siswa KeteranPan 
Membuka pelajaran kemudian Mendengarkan pen- Siswa telah berada pada kelompok 
bersama siswa membahas PR yang lielasan guru, lalu masing-masing (seperti pada 
dianggap sulit oleh siswa. bersama guru mem- pertemuan ke-1) Kemudian kepada 

bahas PR yang di- siswa dibagikan buku siswa dan 
anggap sulit LKS 04 

Menyampaikan judul sub materi 
dan menjelaskan pelaksanaan 
pembelajaran kepada siswa sambil 
memotivasi mereka untuk 
mempelajari sub materi ini. 

Mengingatkan kembali tentang arti 
perbandingan, cara menyederhana
kan perbandingan dan keliling 
bangun datar (persegi dan 
persegipanjang), dengan mengaju
kan pertanyaan kepada siswa. 

b. Kegiatan Inti (75 menit) 

Ke!tiatan Guru 

Mendengarkan 
penjelasan guru 

Mendengarkan dan 
menjawab perta
nyaan guru 

K~iatan siswa 
Memberi kesempatan kepada s1swa Membaca dan me
untuk membaca dan memahami mahami masalah 
masalah ke-7 dan masalah ke-8 ke-7 dan ke-8 pada 
pada buku s1swa, kemudian buku s1swa, ber
memberikan kesempatan kepada tanya kepada guru 
s1swa yang belum memahami jika belum mema
masalah untuk bertanya. Jika ada hami masalah ter
s1swa yang bertanya, maka guru sebut dan mende
menjawab pertanyaan siswa. ngarkan penjelasan 

guru 

Memberi kesempatan kepada siswa Menyelesaikan 
untuk menyelesaikan LKS 04 secara LKS 04 secara 
individu. Selama s1swa bekerja, individu 
guru berkeliling untuk melihat 
pekerjaan siswa 

Setelah s1swa menyelesaikan Siswa memban
LKS 04, selanjutnya mereka diberi dingkan dan men
kesempatan mendiskusikan atau diskusikan hasil 
membandingkan jawaban dengan pekerjaan dengan 
teman sekelompoknya. Guru mem- teman sekelom
fasilitasi diskusi kelompok dengan poknya 
memberi kesempatan kepada siswa 
untuk memilihjawaban yang tepat 
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Keteram!an 
Langkah-1 PMR (Memahami 
masalah kontekstual) 
Karakteristik ke-1 dan ke-4 PMR 
(penggunaan konteks nyata dan 
adanya interaksi) 

Langkah-2 PMR (menyelesaikan 
masalah) 
karakteristik ke-2 PMR 
(menggunakan model) 

Langkah ke-3 PMR 
(membandingkan dan 
mendiskusikan jawaban ), 
Karakteristik ke-3 dan ke-4 
PMR (Konstribusi s1swa dan 
interaksi) 
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Memfasilitasi diskusi kelas dengan Menyampaikan ja
meminta beberapa siswa mewakili waban kelompok, 
kelompoknya untuk maju ke depan menanggap1 Jawa
kelas menyampaikan jawaban ban kelompok lain. 
berdasarkan hasil diskusi kelom-
pok, sedangkan kelompok lain yang 
memiliki jawaban berbeda diminta 
memberikan tanggapan. 

Memberi kesempatan kepada siswa Menarik kesimpu-
untuk menarik kesimpulan dari Ian dari diskusi 
diskusi kelas. kelas 

Memilih beberapa soal pada latihan 
mandiri 04 kemudian memberi 
kesempatan kepada s1swa untuk 
menyelesaikannya pada buku tulis 
masing-masing untuk mengecek 
pemahaman s1swa terhadap 
submateri gambar berskala yang 
telah dipelajari. Selama siswa 
bekerja, guru berkeliling untuk 
melihat pekerjaan siswa 

Menyelesaikan La
tihan Mandiri 04 
pada buku tulis 

. . 
mas mg-mas mg 

Setelah siswa menyelesaikan soal Menyampaikan 
yang diberikan (Latihan Mandiri 04) jawaban, 
secara berturut-turut dan bergantian menanggap1 
untuk setiap soal, salah seorang jawaban teman. 
siswa diminta untuk menyampaikan 
jawaban dalam diskusi kelas yang 
dipimpin guru, sedangkan s1swa 
lain, terutama yang memiliki 
jawaban berbeda diminta 
memberikan tanggapan. 

c. Penutup (5 menit) 

Ke!!iatan Guru Ke!!iatan Siswa 
Menegaskan hal-hal penting/inti- Mendengarkan/ 
sari berkaitan dengan pembelajaran memperhatikan 
lalu menutup pelajaran penjelasan guru 

G. Somber Bacaan 

Langkah ke-3 PMR 
(membandingkan dan 
mendiskusikan jawaban) 
Karakteristik ke-3 dan ke-4 
PMR (Konstribusi s1swa dan 
interaksi) 

Langkah ke-4 PMR (menarik 
kesimpulan) 
Karakteristik ke-3 dan ke-4 
PMR (Konstribusi s1swa dan 
interaksi) 

Langkah-2 PMR (menyelesaikan 
masalah) 
karakteristik ke-2 PMR 
(menggunakan model) 

Langkah ke-3 PMR 
(membandingkan dan 
mendiskusikan jawaban) 
Karakteristik ke-3 dan ke-4 
PMR (Konstribusi s1swa dan 
interaksi) 

Keteran2an 

1. Budhi, W. Setya. 2004. Matematika SMP untuk Ke/as VII Semester 1. Erlangga. 
Jakarta 

2. Adinawan, M. Choliq, dkk. 2004. Matematika IA untuk SMP Ke/as VII 
semester 1. Erlangga. Jakarta 
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A. Pendahuluan 

Buku ini disusun berdasarkan pendekatan pembelajaran matematika 
Realistik. Pendekatan ini pertama kali dikembangkan di Belanda sekitar 33 
tahun yang lalu dengan berdasar pada konsep Freudenthal yang 
mengatakan bahwa matematika merupakan aktivitas manusia. 
Implementasinya di Belanda menunjukkan hasil yang memuaskan. 

Pembelajaran matematika realistik lebih menekankan "student 
oriented' atau "problem oriented', sehingga dominasi guru dalam 
pembelajaran dapat dikurangi. Ini berarti guru perlu mengendalikan diri 
agar tidak memberikan pengetahuan atau penyelesaian suatu masalah 
secara terburu-buru, tetapi diharapkan guru hanya bertindak sebagai 
fasilitator dalam pembelajaran. 

Keragaman jawaban atau cara penyelesaian suatu masalah oleh siswa 
perlu diperhatikan guru, baik jawaban yang benar maupun jawaban yang 
salah, termasuk cara penyelesaian yang berbeda dengan pemikiran guru. 
Cara penyelesaian siswa yang berbeda dengan pemikiran guru tetapi benar, 
perlu dikenalkan kepada siswa lain. Bukan suatu hal yang mustahil bila 
proses yang dilakukan siswa tersebut lebih mudah dipahami oleh siswa 
lainnya. Bagi siswa yang belum dapat menyelesaikan suatu masalah, guru 
boleh memberikan bantuan/petunjuk terbatas sehingga siswa tersebut 
dapat menemukan penyelesaian masalah yang dihadapinya, 

Bila ada jawaban salah yang dikemukakan siswa, guru tidak boleh 
terburu-buru memberikan vonis salah, tetapi perlu melakukan proses 
pengecekan. Dengan demikian siswa yang memiliki jawaban salah, 
memahami kesalahan jawabannya dan bersedia menerima jawaban yang 
benar. 

B. Prinsip Pembelajaran Matematika Realistik 

Menurut Gravemeijer (1994:90) ada tiga prinsip kunci dalam 
mendesain pembelajaran matematika realistik, yaitu: (a) guided 
reinvention and progressive mathematizing, (b) didactical phenomenology 
don (c) self-developed models. Ketiga prinsip tersebut dapat dijelaskan 
secara singkat sebagai berikut: 

a. Penemuan kembali secara terbimbing don proses matematisasi secara 
progresif (guided reinvention and progressive mathematizing) 
Berdasar prinsip reinvention, para siswa semestinya diberi kesempatan 
untuk mengalami proses yang soma dengan proses saat matematika 
ditemukan. Sejarah matematika dapat dijadikan sumber inspirasi dalam 
merancang materi pelajaran. Selain itu prinsip reinvention dapat pula 
dikembangkan berdasarkan prosedur penyelesaian informal. Dalam hal 
ini strategi informal dapat difahami untuk mengantisipasi prosedur 
penyelesaian formal. Untuk keperluan tersebut, maka perlu dirumuskan 
masalah kontekstual yang dapat menjadikan beragam prosedur 
penyelesaian yang mengindikasikan rute belajar melalui proses 
matematisasi progresif (Gravemeijer, 1994:90) 

b. Fenomena yang bersifat mendidik (didactical phenomenology) 
Berdasar prinsip ini penentuan situasi yang mengandung penerapan 
topik matematika didasarkan pada duo pertimbangan, yaitu; (i) untuk 
mengungkapkan jenis aplikasi yang harus diantisipasi dalam 
pembelajaran, don (ii) mempertimbangkan pantas tidaknya konteks itu 
sebagai hal yang berpengaruh dalam proses matematisasi progresif. 
Secora historis, matematika dikembangkan dari penyelesaian masalah 
praktis sehingga dimungkinkan ditemukan masalah yang melahirkan 
proses perkembangan dalam aplikasi terkini. Selanjutnya dapat 
dibayangkan bahwa matematika formal terbentuk melalui proses 
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generalisasi don formalisasi prosedur-prosedur penyelesaian masalah 
situasi khusus don konsep tentang berbagai situasi. Karena itu, tujuan 
investigasi fenomena ini adalah menemukan situasi-situasi masalah 
dengan prosedur penyelesaian dapat digeneralisasi don untuk 
menemukan prosedur penyelesaian yang dapat dijadikan dasar untuk 
matematisasi vertikal. (Gravemeijer, 1994:90) 

c. Mengembangkan sendiri model-model (self developed mode/) 
pada prinsip ini dinyatakan bahwa model yang dikembangkan sendiri 
oleh siswa berperan menjembatani perbedaan antara pengetahuan 
informal don matematika formal. Pada mulanya, model ini merupakan 
model yang sudah dikenal siswa. Melalui proses generalisasi don 
formalisasi, model itu menjadi sesuatu yang berdiri sendiri, tidak 
tergantung pada situasi asalnya. Hal ini sangat mungkin digunakan 
sebagai model untuk penalaran matematika (Gravemeijer, 1994:91). 
Lebih lanjut Gravemeijer (1994:102) menyebutkan bahwa siswa belajar 
dari tahap situasi nyata, tahap pemodelan (referensi), generalisasi don 
tahap formal matematika. Soedjadi (2001:4) menggambarkan bahwa 
urutan pembelajaran tersebut adalah: masalah kontekstual ~ model 
dari masalah kontekstual ~ model ke arah formal ~ pengetahuan 
formal. 

C. Karakteristik Pembelajaran Matematika Realistik 

Tiga prinsip kunci PMR dalam implementasinya melahirkan 
karakteristik pembelajaran matematika realistik, yaitu: (1) the use of 
context , (2) the use of models, bridging by vertical instrument, 
(3) student contribution, (4) interactivity and (5) intertwining 
(Gravemeijer,1994:114, De Lange, 1987:75). Penjelasan dari kelima 
karakteristik tersebut, secara singkat sebagai berikut: 

a. Menggunakan masalah kontekstual (the use of context) 
Pembelajaran diawali dengan menggunakan masalah kontekstual, tidak 
dimulai dengan sistem formal. Masalah kontekstual yang diangkat 
sebagai topik pembelajaran harus merupakan masalah sederhana yang 
"dikenal" siswa. 

b. Menggunakan model (the use models, bridging by vertical 
instruments) 
Istilah model berkaitan dengan model situasi don model matematika 
yang dikembangkan sendiri oleh siswa sebagai jembatan antara level 
pemahaman yang satu ke level pemahaman yang lain dengan 
menggunakan instrumen-instrumen vertikal seperti model-model, 
skema-skema, diagram-diagram, simbol-simbol dan sebagainya 

c. Menggunakan kontribusi siswa (student contribution) 
Kontribusi yang besar pada proses belajar diharapkan datang dari 
siswa, artinya semua pikiran (konstruksi dan produksi) siswa 
diperhatikan 

d. Proses pengajaran yang interaktif (interactivity) 
Mengoptimalkan proses mengajar-belajar dan terdapat interaksi yang 
terus-menerus antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru dan siswa 
dengan sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam 
pembelajaran matematika realistik, sedemikian hingga setiap siswa 
mendapatkan manfaat positif dari interaksi tersebut. 

e. Terintegrasi dengan topik lainnya (intertwining) 
Matematika merupakan ilmu yang terstruktur, oleh karena itu 
keterkaitan dan keterintegrasian antar topik (unit pelajaran) harus 
dieksplorasi untuk mendukung ter jadinya proses mengajar belajar 
yang lebih bermakna. sehingga memunculkan pemahaman secara 
serentak. 
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D. Langkah-langkah pembelajaran matematika realistik 

Langkah-langkah dalam kegiatan inti pembelajaran matematika 
realistik adalah: 
Langkah 1: Memahami Masa/ah Kontekstual 

Guru memberikan masalah (soal) kontekstual sesuai dengan 
materi pelajaran yang sedang dipelajari siswa. Kemudian 
meminta siswa untuk memahami masalah (soal) tersebut. Jika 
terdapat hal-hal yang kurang dipahami oleh siswa, guru 
menjelaskan atau memberikan petunjuk seperlunya terhadap 
bagian-bagian yang belum dipahami siswa 
Karakteristik PMR yang muncul pada langkah ini ada/ah 
menggunakan masa/ah kontekstual yang diangkat sebagai 
masa/ah awal dalam pembelajaran. 

Langkah 2: Menyelesa1kan Masalah Kontekstua/ 
Siswa secara individu, diminta untuk menyelesaikan masalah 
kontekstual pada LKS dengan caranya sendiri, sehingga 
dimungkinkan adanya perbedaan penyelesaian. Selama siswa 
menyelesaikan masalah, guru mengamati dan mengontrol 
aktivitas siswa. 
Karakteristik PMR yang muncul pada langkah ini ada/ah 
menggunakan instrumen vertika/ seperti model, skema, diagram 
dansimbol. 

Langkah 3: Membandingkan dan mendiskusikan jawaban 
Guru memberikan waktu dan kesempatan kepada siswa untuk 
membandingkan dan mendiskusikan jawaban dari masalah (soal) 
dengan teman sekelompoknya, untuk selanjutnya dibandingkan 
dan didiskusikan pada diskusi kelas. 
Karakteristik PMR yang muncu/ pada langkah ini ado/ah 
penggunaan kontr1busi siswa dan terdapat interaksi antara 
siswa yang satu dengan siswa yang lain. 

Langkah 4: Menyimpulkan 

E. Penutup 

Guru mengarahkan siswa untuk mengambil kesimpulan dari 
hasil diskusi kelas sehingga diperoleh suatu rumusan konsep 
atau prinsip atau prosedur. 
Karakterist1k PMR yang muncu/ pada langkah ini ada/ah 
terdapat interaksi antara siswa dengan guru. 

Semoga buku ini dapat menjadi penuntun bagi guru dalam 
melaksanakan pembelajaran dan semoga dapat memenuhi fungsinya 
dengan bai k. 

Untuk lebih jelasnya akan diberikan petunjuk pelaksanaan dalam setiap 
pertemuannya yang akan memuat alternatif penyelesaian setiap masalah. 

F. Sumber Bacaan 

De Lange, J. 1987. Mathematics, Insight and Meaning. Nederlands: 
Utrecht OW & OC 

Gravemeijer, K. 1994. Developing Realistic Mathematics Education. 
Ultrecht: Freudenthal Institit. Netherland. 

Soedjadi, R. 2001. Pemanfaatan Realitas don lingkungan Dalam 
Pembelajaran Matematika. Makalah Seminar Nasional. FMIPA 
Unesa Surabaya. 
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IPri~lUXOl1111 !Ke-1 : Arii Perbalndingan 

A. Kompetensi Dasar: Mengenali perbandingan, menemukan penyelesaian 
perbandingan dan terampil menerapkan perbandingan dalam 
menyelesaikan masalah yang bersesuaian 

B. Hasil Belajar: 
1. Mengetahui dan memahami pengertian dua besaran yang sejenis 
2. Mengetahui syarat agar dua besaran dapat dibandingkan 
3. Mengetahui cara menyederhanakan perbandingan dua besaran yang 

sejenis 
C. Indikator Pencapaian Hasil Belajar: 

Setelah mengikuti pembelajaran ini siswa diharapkan dapat: 
1. Menyamakan satuan dua besaran 
2. Menuliskan dengan kata-kata sendiri pengertian dua besaran yang 

sejenis 
3. Menuliskan dengan kata-kata sendiri syarat agar dua besaran dapat 

di banding kan 
4. Menyederhanakan perbandingan dua besaran yang sejenis 

D. Alokasi Waktu : 3 x 45 menit 
E. Kelengkapan : 

1. Buku Siswa (halaman 1-3) 
2. LKS 01 (halaman 1-3) 
3. Alat-alat tulis 

F. Pengelolaan Kelas 
1. Pendahuluan 

( Sebelum guru membuka pelajaran, siswa sudah d1bag1kan buku 
siswa dan LKS 01) 
a. Membuka Pelajaran 

Guru membuka pelajaran, menyampaikan judul materi pokok, 
kompetensi dasar, sub materi, hasil belajar dan menjelaskan 

pelaksanaan pembelajaran kepada siswa sambil memotivasi 
mereka untuk mempelajari materi ini. 

b. Mengingatkan tentang materi prasyarat 
Melalui tanya jawab, guru mengingatkan siswa tentang materi 
prasyarat yang terdiri dari jumlah dan selisih dua besaran, 
pecahan seni lai, cara menyederhanakan pecahan dan cara 
mengubah satuan waktu don satuan berat. 

2. Kegiatan Inti 
a. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk membaca dan 

memahami masalah ke-1 dan masalah ke-2 pada buku siswa. 
Kemudian memberi kesempatan kepada siswa yang belum 
memahami masalah untuk bertanya. 

b. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan 
LKS 01 secara individu. 

c. Guru memfasilitasi diskusi kelas dan diskusi kelompok. 
d. Guru berusaha mengarahkan siswa untuk mengambil kesimpulan 

yang benar dari hasil diskusi. 
e. Guru mengecek pemahaman siswa dengan memberikan beberapa 

soal (pada latihan mandiri 01) lalu memfasilitasi diskusi kelas 
membahas soal tersebut. 

3. Penutup 
a. Guru menegaskan kembali tentang pengertian dua besaran yang 

sejenis, syarat agar dua besaran dapat dibandingkan dan cara 
menyederhanakan perbandingan 

b. Guru memberikan PR kepada siswa 
c. Guru Menginformasikan kepada siswa tentang judul sub materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya lalu menutup 
pelajaran. 
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G. Komentar tentang masalah dan alternatif jawaban siswa 

+ Buku siswa (halaman 1) 
+ LKS 01 (halaman 1) 

1. AA~<CnD<Cn!hi !k~-ll A YAM PELIHARAAN RAIHAN 

Raihan adalah seorang anak yang gemar 
memelihara ayam. Ia memiliki seekor ayam 
jantan don empat ekor ayam betina. Untuk 
mengetahui perkembangan ayam peliharaannya, 
Raihan selalu melakukan penimbangan. Data 
terakhir yang diperoleh dapat dilihat pada 
tabel berikut: 

~ ........ ·~~v " . · .. j ~ 
~..t ! If . 

~· 

Tabel 1. J · don berat Raih 
Jenis Ayam Umur Berat Badon 

Jantan 15 bulan 1600 gram 
Betina hitam 14 bulan 1 kg 
Betina putih 1 tahun 600 gram 

!1g 
Betina merah 10 bulan 400 gram 

Betina abu-abu 9 bulan 600 qram 

Gambar 1. Berat badan ayam Raihan Berapa banyak ayam yang diperlukan agar 
timbangan disamping menjadi seimbang? 
Tulis/ah alasanmul 

Komentar: 
Melalui masalah ke-1 siswa diharapkan dapat mengenal 
perbandingan serta dapat menentukan perbandingan antara dua 
besaran. 

1 . Alternatif jawaban siswa: 
(Masalah ke-1) 
(1 kg = 1000 gram) 
+ A /ternatif J: 

Agar timbangan tersebut seimbang, diperlukan 1 ekor ayam 
betina hitam dan 1 ekor ayam betina putih. 
Karena berat ayam jantan = 1600 gram 

• Alternatif 2: 

= berat ayam betina hitam + 

berat ayam betina putih 
= 1000 + 600 

Agar timbangan tersebut seimbang, diperlukan 1 ekor ayam 
betina hitam dan 1 ekor ayam betina abu-abu. 
Karena berat ayam jantan = 1600 gram 

+ A lternatif 3: 

= berat ayam betina hitam + 

berat ayam betina abu-abu 
= 1000 + 600 

Agar timbangan tersebut seimbang, diperlukan 1 ekor ayam 
betina putih, 1 ekor ayam betina merah dan 1 ekor ayam 
betina abu-abu. 
Karena berat ayam jantan = 1600 gram 

= berat ayam betina hitam + 

berat ayam betina putih + 

berat ayam betina abu-abu 
= 600 + 400 + 600 
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+ LKS 01 (halaman 1) 

2. Perhatikan kembali tabel pada masalah ke-1, kemudian jawablah 
setiap pertanyaan berikut! 

a. Pilihlah duo jenis ayam peliharaan Raihan dengan satuan umur 
yang samd., Berapakah umur setiap ayam yang kamu pilih? 

2. Alternatif jawaban siswa: 

a. • Alternatif J: 
Dua jenis ayam peliharaan Raihan dengan satuan yang soma: 
- Ayam jantan, umurnya 15 bulan 
- Ayam betina hitam, umurnya 14 bulan 

+ A lternatif 2: 
Dua jenis ayam peliharaan Raihan dengan satuan yang soma: 

- Ayam jantan, umurnya 15 bulan 
- Ayam betina merah, umurnya 10 bulan 

• A lternatif 3: 
Dua jenis ayam peliharaan Raihan dengan satuan yang soma: 
- Ayam jantan, umurnya 15 bulan 
- Ayam betina abu-abu, umurnya 9 bulan 

+ A lternatif 4: 
Dua jenis ayam peliharaan Raihan dengan satuan yang soma: 
- Ayam betina hitam, umurnya 14 bulan 
- Ayam betina merah, umurnya 10 bulan 

+ A lternatif 5: 
Dua jenis ayam peliharaan Raihan dengan satuan yang soma: 
- Ayam betina hitam, umurnya 14 bulan 
- Ayam betina abu-abu, umurnya 9 bulan 

+ Alternatif 6: 
Dua jenis ayam peliharaan Raihan dengan satuan yang soma: 
- Ayam betina merah, umurnya 10 bulan 
- Ayam betina abu-abu, umurnya 9 bulan 
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/I • LKS 01 (halaman 2ilj 
b. Pilihlah dua jenis ayam peliharaan Raihan dengan satuan umur 

yang berbedd.. Berapakah umur setiap ayam yang kamu pilih? 
Menurutmu apakah satuannya dapat disamakan?, Mengapa? 

Komentar: 
Melalui pertanyaan a dan b siswa diharapkan dapat menuliskan 

dengan kata-kata sendiri pengertian dua besaran yang sejenis 

Alternatif jawaban siswa: 

b. • Alternatif J: 
Dua jenis ayam peliharaan Raihan dengan satuan yang berbeda: 
- Ayam jantan, umurnya 15 bulan 
- Ayam betina putih, umurnya 1 tahun 
Satuan umurnya dapat disamakan, karena tahun dapat diubah 
menjadi bulan dengan ketentuan 1 tahun = 12 bulan 

• A lternatif 2: 
Dua jenis ayam peliharaan Raihan dengan satuan yang berbeda: 
- Ayam betina hitam, umurnya 14 bulan 
- Ayam betina putih, umurnya 1 tahun 
Satuan umurnya dapat disamakan, karena tahun dapat diubah 
menjadi bulan dengan ketentuan 1 tahun = 12 bulan 

• A lternatif 3: 
Dua jenis ayam peliharaan Raihan dengan satuan yang berbeda: 
- Ayam betina putih, umurnya 1 tahun 
- Ayam betina merah, umurnya 10 bulan 
Satuan umurnya dapat disamakan, karena tahun dapat diubah 
menjadi bulan dengan ketentuan 1 tahun = 12 bulan 

• A lternatif 4: 
Dua jenis ayam peliharaan Raihan dengan satuan yang berbeda: 
- Ayam betina putih, umurnya 1 tahun 
- Ayam betina abu-abu, umurnya 9 bulan 
Satuan umurnya dapat disamakan, karena tahun dapat diubah 
menjadi bulan dengan ketentuan 1 tahun = 12 bulan 
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• Buku siswa (halaman 2) 
• LKS 01 (halaman 2) 

3. Serdasarkan jawaban a, b don pemberltahuan pada buku 
slswa, tu/is/ah dengan kata-katamu sendlrl pengertlan 
dua besaran yang sejenis/ 

4. AA<CISCCllG<ai~ ~e-2 Perhatikan kembali masalah ke-1 ! 

Setelah Raihan melakukan penimbangan terhadap seluruh ayam 
peliharaannya, selanjutnya ia ingin mengetahui berapa perbandingan 
berat badan antara setiap ayam tersebut. Raihan memperhatikan 
satuan berat badan setiap ayam, ternyata ado satuan yang 
berbeda. Menurutmu, apakah yang harus dilakukan Raihan agar 
dapat membandingkan berat badan setiap ayam peliharaannya? 

Komentar: 
Melalui masalah ke-2 siswa diharapkan dapat menuliskan dengan 
kata-kata sendiri syarat agar dua besaran dapat dibandingkan 

3. Alternatif jawaban siswa: 

• A/ternatif J: 
Yang dimaksud dengan dua besaran yang sejenis adalah dua 
besaran yang satuannya sama. 

• A/ternatif 2: 
Yang dimaksud dengan duo besaran yang sejenis adalah duo 
besaran yang satuannya berbeda tetapi dapat disamakan. 

• Alternatif 3: 
Yang dimaksud dengan duo besaran yang sejenis adalah dua 
besaran yang satuannya sama atau satuannya berbeda 
tetapi dapat disamakan. 

4. Alternatif jawaban siswa: 
(Masalah ke-2) 
• Alternatif J: 

Yang harus dilakukan Raihan agar dapat membandingkan berat 
badan setiap ayam peliharaannya adalah menyamakan setiap 
satuan berat badan yang berbeda dengan cara mengubah 
satuan kg menjadi gram. 

• Alternatif 2: 
Yang harus dilakukan Raihan agar dapat membandingkan berat 
badan setiap ayam peliharaannya adalah menyamakan setiap 
satuan berat badan yang berbeda dengan cara mengubah 
satuan gram menjadi kg. 
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+ Buku siswa (halaman 2) 
+ LKS 01 (halaman 3) 

5. Setelah kamu menye/esalkan masa/ah ke-2, tu/ls/ah 
dengan kata-katamu sendlrl syarat agar dua besaran 
dapat dlbandlngkan I 

Komentar: 
Melalui pertanyaan berikut siswa diharapkan dapat 
menyederhanakan perbondingan ontoro duo besoron sejenis 

\I • LKS 01 (halaman 3)] 

6. Perhatikan kembali tabel pada masalah ke-11. 
Pilihlah duo jenis ayam peliharaan Raihan kemudian lengkopilah 
tabel berikut! 

Jenis Ayam Berat Badan 

Tentukan dan sederhanakan perbandingan antaro berat badan 
ayampada: 
o. baris ke-1 don bar1:S ke-2 
b. bar1:S ke-2 don bart:S ke-1 
Apakah soma ontaro jawaban yang komu peroleh pado 
pertanyaon a dan b? 

5. Alternatif jawaban siswa: 

• Alternatif J: 

Syarat agar dua besaran dapat dibandingkan adalah kedua 
besaran tersebut merupakan besaran sejenis. 

• A/ternatif 2: 
Syarat agar duo besaran dapat dibandingkan adalah kedua 
besaran tersebut mempunyai satuan yang soma. 

• A/ternatif 3: 
Syarat agar dua besaran dapat dibandingkan adalah kedua 
besaran tersebut mempunyai satuan yang berbeda tetapi 
dapat disamakan. 

6. Alternatif jawaban siswa: 
• Alternatif 1: 

Jenis Ayam Berat Badon 
jantan 1600 gram 

Betina putih 600 gram 

• A lternatif 2: 

Jenis Ayam Berat Badon 
Betina putih 600 gram 

Betina merah 400 gram 

• (atau berbagai a/ternatif lain) 

Q hera/ a\illll ;w1tan = 1600 = g 

hem/ <l,\'illll he111w pullh 600 3 

b hera/ aywn he/Ina pt111h = 600 = 3 
heral ayam ;an tan 1600 8 

ternyata jawaban a tidak 
sama dengan jawaban b 

hem/ a.\'ilm he1111a p1111h 600 3 a - -
herat ayam heww merah - 400 - 2 

b herat ayam hetma meruh = 400 = 2 

hera/ aya111 he111w pzi/1h 600 3 

ternyata jawaban a tidak 
sama dengan jawaban b 
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H. Komentar terhadap Latihan Mandiri 01 dan jawaban soal 

.Komentar: 
Latihan mandiri ini diberikan kepada siswa untuk mengecek pemahaman 
mereka terhadap submateri arti perbandingan yang telah dipelajarinya 

II Buku siswa (halaman 3) J 
!l..4tolhlM ~[flldorro C:ll. 

Se/esaikanlah setiap soal berikut ini pada buku tulismu masing-masingl 
1. Tulislah minimal 3 contoh besaran yang sejenis! 

(se/ain contoh yang te/ah dtberikan) 
2. Dalam satu kelas yang terdiri dari 35 siswa, terdapat 14 siswa 

laki-laki. Tentukanlah perbandingan antara: 
a. Banyak siswa laki-laki dan perempuan di dalam kelas 

tersebut! 
b. Banyak siswa laki-laki dan siswa seluruhnya di dalam kelas 

tersebut! 
c. Banyak siswa perempuan dan siswa seluruhnya di dalam kelas 

tersebut! 
3. Nyatakanlah perbandingan berikut dalam bentuk yang paling 

sederhana! 
a. 25 cm berbanding 1 m 
b. 20 menit berbanding 1 jam 
c. 300 gram berbanding 1 kg 
d. Rp 20.000 berbanding Rp 200.000 
e. 6 bulan berbanding 2 tahun 
f. 1 i : 3 

Jawaban soa/ 
1. Contoh besaran yang sejenis: 

a. panjang rotan dan panjang besi 
b. tinggi tiang bendera dan tinggi monumen mandala 
c. berat sekarung jagung dan berat sekarung beras 

2. Karena dalam kelas yang terdiri dari 35 siswa terdapat 14 siswa 
perempuan, maka banyaknya siswa laki-laki adalah 11 siswa 
(diperoleh dari 35 - 14 = 11). 
a. banyak siswa laki-laki : banyak siswa perempuan = 11 : 14 
b. banyak siswa laki-laki : banyak siswa seluruhnya = 11 : 35 
c. banyak siswa perempuan : banyak siswa seluruhnya = 14 : 35 

= 2: 5 

3. a. 25 cm berbanding 1 m = 25 : 100 
= 1: 4 

b. 20 menit berbanding 1 jam = 20 : 60 
= 1 : 3 

c. 300 gram berbanding 1 kg = 300 : 1.000 
= 3: 10 

d. Rp 20.000 berbanding 200.000 = 20.000 : 200.000 
= 1: 10 

e. 6 bulan berbanding 2 tahun = 6 : 24 
= 1: 4 

f. Ii :3=1:2 
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I. Rangkuman 
a. Dua besaran dikatakan sejenis jika keduanya memiliki satuan 

soma atau memiliki satuan berbeda tetapi dapat disamakan. 
b. Syarat agar dua besaran dapat dibandingkan adalah kedua 

besaran tersebut memiliki satuan yang soma atau memiliki 
satuan berbeda tetapi dapat disamakan (dua besaran yang 
sejenis). 

c. Sebagaimana pecahan, perbandingan dua besaran sejenis juga 
dapat diesederhanakan dengan cara membagi besaran I dan 
besaran II masing-masing dengan FPB dari keduanya. 

Pm~ Ke-2 : Perbondingan Seniloi 
A. Kompetensi Dasar: Mengenali perbandingan, menemukan 

penyelesaian perbandingan dan terampil menerapkan 
perbandingan dalam menyelesaikan masalah yang bersesuaian 

B. Hasil Belajar: Mengetahui hubungan dua besaran yang 
berbanding senilai 

C. Indikator Pencapaian Hasil Belajar: Setelah mengikuti 
pembelajaran ini siswa diharapkan dapat menuliskan dengan 
kata-kata sendiri hubungan dua besaran yang berbanding senilai 

D. Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
E. Kelengkapan : 

1. Buku Siswa (halaman 3-5) 3. Alat-alat tulis 
2. LKS 02 (halaman 4-6) 

F. Pengelolaan Kelas 
1 . Pendahuluan 

( Sebelum guru membuka pelajaran, siswa sudah dibag1kan 
buku siswa dan LKS OZ) 

a. Membuka Pelajaran 
- Guru membuka pelajaran, kemudian bersama siswa 

membahas PR yang dianggap sulit oleh siswa. 
- Guru menyampaikan judul submateri, hasil belajar dan 

menjelaskan pelaksanaan pembelajaran kepada siswa 
sambil memotivasi mereka untuk mempelajari materi ini. 

b. Mengingatkan tentang materi prasyarat 
Melalui tanya jawab, guru mengingatkan siswa tentang 
materi prasyarat yang terdiri dari arti perbandingan, 
pecahan senilai dan cara menyederhanakan perbandingan. 

2. Kegiatan Inti 
a. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk membaca 

dan memahami masalah ke-3 dan masalah ke-4 pada buku 
siswa. Kemudian memberi kesempatan kepada siswa yang 
belum memahami masalah untuk bertanya. 

b. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
menyelesaikan LKS 02 secara individu 

c. Guru memfasilitasi diskusi kelas dan diskusi kelompok. 
d. Guru berusaha mengarahkan siswa untuk mengambil 

kesimpulan yang benar dari hasil diskusi 
3. Penutup 

a. Guru menegaskan kembali tentang hubungan dua besaran 
yang berbanding senilai. 

b. Guru memberikan PR kepada siswa. 
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang judul sub 

materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 
lalu menutup pelajaran. 
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G. Komentar terhadap masalah dan alternatif jawaban siswa 

t AA<C:IS<Zn D<ZnOoii f)(e-3: 

• Buku siswa (halaman 4) 
+ LKS 02 (halaman 4) 

KELINCI MILIK ASW AD 

Menjelang penerimaan siswa baru, Aswad ingin membeli seragam 
sekolah. Karena uang tabungannya tidak mencukupi, ia bermaksud 
menjual beberapa ekor kelinci peliharaannya. 
Harga 1 ekor kelinci milik Aswad adalah Rp 10.000,-. 
Agar kelinci tersebut cepat laku terjual, Aswad \\(

1 
\ 

akan memasang pengumuman di depan rumahnya (i:' V 
tapi ia kesulitan membuat tabel daftar harga ../ , ( : ~ \ 
kelinci. Akhirnya ayah membantu Aswad membuat · 

1
· • 1~ 1 

tabel sebagai berikut: ~~ 
Tabel 2. Banvak don Haraa Kelinci Aswad Gambar 2. Kelinci Aswad 

Banyak kelinci 
(ekor} 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

Komentar: 

Harga jual 
(Rupiah) 

. ..... 

...... 

...... 

...... 

. ..... 

Dapatkah kamu membantu Aswad 
mengisi tabel tersebut? . 

(Isilah tabe/ tersebut menurut 
caramu sendir1) 

• Melalui masalah ke-3 siswa diharapkan dapat melengkapi tabel daftar 
' harga kelinci sekaligus dapat mengamati perubahan banyak kelinci don 
!perubahan harga jual pada tabel tersebut lalu mengambil kesimpulan 

2. Dengan memperhatlkan perubahan banyak kelinci dan 
perubahan harga jual pada tabel yang telah kamu Isl 
(pada masalah ke-3), apa yang dapat kamu simpulkan? 

1. Alternatif jawaban siswa: 
(Masalah ke-3) 

• Alternatif J: 
Banyak kelinci Harga jual 

(ekor} (Rupiah) 

1 10.000 
2 20.000 
3 30.000 
4 40.000 
5 50.000 

• (atau berbagai a/ternatif lain) 

2. Alternatif jawaban siswa: 

• Alternatif J: 

• A /terna tif 2: 
Banyak kelinci Harga juol 

(ekor) (Rupiah) 

5 50.000 
4 40.000 
3 30.000 
2 20.000 
1 10.000 

Jika banyak kelinci bertambah maka harga jualnya juga 
bertambah 

• Alternatif 2: 
Jika banyak kelinci berkurang maka harga jualnya juga 
berkurang. 
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3. AA<mScc:iDcc:ilhi ~e-4 

Komentar: 

+ Bulrn siswa (halaman 4) 
+ LKS 02 (halaman 5) 

Melalui masalah ke-4 siswa diharapkan dapat menuliskan dengan 
kata-kata sendiri hubungan dua besaran yang berbanding senilai 

Perhatikan kembali tabel yang te/ah kamu isl pada masalah ke-3 !. 

Pilihlah dua baris pada tabel tersebut (menurut keinginan kamu) 
kemudian lengkapilah tabel berikut! 

Banyak kelincl 
(ekor) 

Harga jual 
(Rupiah) 

a. Dapatkah kamu menuliskan perbandingan antara banyak kelinci 
pada baris ke-1 dan baris ke-2?, Tuliskon pulo perbandingan 
harga jualnya!. 
Seteloh menyederhanakan perbandingan tersebut, apa yang 
dapat kamu simpulkan? 

3. Alternatif jawaban siswa: 
(Masalah ke-4) 

• Alternatif J: 
Banyak kelinci 

(ekor) 
1 
3 

• (atau berbagai a/ternatif lain) 

Alternatif jawaban siswa: 
a • A /ternatif J: 

banyak kelinci pada baris ke -1 _ 

Harga Jual 
(Rupiah) 
10.000 
30.000 

banyak kelinci pada baris ke - 2 3 

harga jual pada baris ke-1 10.000 1 ----------- = = -
harga jual pada baris ke - 2 30.000 3 

Jodi perbondingon bonyok kelinci ontara boris ke-1 dan baris 
ke-2 soma dengan perbandingon harga jual pada boris ke-1 don 
boris ke-2 

• A /ternatif 2: 
banyak kelinci pada baris ke-1 : banyak kelinci pada baris ke-2 = 1 : 3 

horgo jual pado baris ke-1 : horga juol podo baris ke-2 
= 10.000 : 30.000 = 1 : 3 

Jadi perbandingan bonyak kelinci ontar baris ke-1 don baris 
ke-2 sama dengan perbondingan horga juol antora boris ke-1 
dan baris ke-2 

IE?> (U] [kCUJ G(U) rr>(UJ 
'\:?, 6 ~ <]@JC> 
f:5> \J <:::::,. 

42829.pdf 



• Buku siswa (halaman 5) 
• LKS 02 (halaman 6) 

b. Berdasarkan tabel (pada masalah ke-4) di atas, berapakah hasil 
kal i antara: 
(i) Banyak kelincipada baris ke-1 dan harga jua/ pada baris ke-2 
(ii) Banyak kelincipada barfs ke-2dan hargajual pada barfs ke-1 
Apa yang dapat kamu simpulkan dari (i) dan (ii)? 

4. Berdasarkan jawaban masalah ke-4 serta tabel berikut, jika 
besaran I dan besaran II berbanding senilai, tulislah 
dengan kata-katamu sendiri hubungan antara: 

(i) a don c 
b d 

Besaran I Besaran II 

(ii) a x d dan b x c 
a c 
b d 

H. Komentar terhadap Latihan Mandiri 02 dan jawaban soal 

Komentar: 

Latihan mandiri 02 diberikan kepada siswa untuk mengecek 
pemahaman mereka terhadap submateri perbandingan senilai yang 
telah dipelajarinya 

Alternatif jawaban siswa: 
b. (i). Banyak kelinci pada baris ke-1 x harga jual pada baris ke-2 

= 1 x 30.000 = 30.000 
(ii). Banyak kelinci pada baris ke-2 x harga jual pada baris ke-1 

= 3 x 10.000 = 30.000 
Jadi hasil kali pada (i) sama dengan hasil kali pada (ii) 

4. (i). Jika besaran I don besaran II berbanding senilai maka 
a c 

berlaku = 
b d 

(ii). Jika besaran I don besaran II berbanding senilai maka 
berlaku a x d = b x c 
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Buku siswa (halaman 5) 

!L.LClto!hioo AA<mirndoiro Ol2 
Selesaikanlah setiap soal berikut ini pada buku tulismu masing-masingl 

1. Tentukan nilai x, y dan z pada perbandingan-perbandingan 
berikut! 

12 3 
a. b. 5: 3 = y: 45 

z+4 2 
c. = = 

7 24 3 x 

2. Dalam suatu keranjang buah terdapat jeruk dan mangga dengan 
perbandingan 5 : 3. Jika terdapat 20 buah jeruk, berapa banyak 
mangga dalam keranjang tersebut? 

3. Siswa kelas VIIA bermaksud mengadakan kunjungan wisata ke 
Monumen Mandala Makassar dengan menggunakan mobil 
mikrolet. Sebuah mobil mikrolet dapat mengangkut 14 siswa. 
Jika siswa kelas VIIA sebanyak 42 orang, berapakah mobil 
mikrolet yang digunakan? 

I. Rangkuman 
Jika besaran I don besaran II berbanding senilai maka akan 

Besaran I Besaran II a c 
berlaku = don 

b d 
a c axd=bxc 

b d 

Jawaban soa/: 

1.a. 12_3 
x 7 

3x = 7(12) 
3x = 84 

84 
x = = 28 

3 

b. 5: 3 = y: 45 
3y = 5 x 45 
3y = 225 

y = 225 = 75 
3 

z+4 2 
c. --=-

24 3 
3(z+4) =48 
3z+12=48 

3z=48-12 
3z = 36 

z = 
36 = 12 
3 

2. Misalkan x = banyak mangga dalam keranjang 

banyak jeruk _ 5 _ 20 

hanyak mangga 3 x 

5x = 60 
x = 12 

Jodi banyak mangga dalam keranjang tersebut adalah 12 buah 

3. Sebuah mobil mikrolet dapat mengangkut 14 siswa 
Misalkan y = banyak mobil mikrolet yang akan digunakan 

B 
. 1 14 

erart1 = 
y 42 

14y = 42 
42 

y = = 3 
14 

Jodi mobil mikrolet yang akan digunakan sebanyak 3 mobil 
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Pm .... ~-3 : Petbandiragan Berbolik Niki 
A. Kompetensi Dasar: Mengenali perbandingan, menemukan 

penyelesaian perbandingan dan terampil menerapkan 
perbandingan dalam menyelesaikan masalah yang bersesuaian 

B. Hasil Belajar: Mengetahui hubungan dua besaran yang 
berbanding berbalik nilai. 

C. Indikator Pencapaian Hasil Belajar: Setelah mengikuti 
pembelajaran ini siswa diharapkan dapat menuliskan dengan 
kata-kata sendiri hubungan dua besaran yang berbanding 
berbalik nilai. 

D. Alokasi Waktu : 3 x 45 menit 

E. Kelengkapan : 
1. Buku Siswa (halaman 5-7) 3. Alat-alat tulis 
2. LKS 03 (halaman 7-9) 

F. Pengelolaan Kelas 
1 . Pendahuluan 

(Se be/um guru membuka pelajaran, siswa sudah d1bag1kan 
buku siswa dan LKS 03') 
a. Membuka Pelajaran 

- Guru membuka pelajaran, kemudian bersama siswa 
membahas PR yang dianggap sulit oleh siswa. 

- Guru menyampaikan judul submateri, hasil belajar dan 
menjelaskan pelaksanaan pembelajaran kepada siswa 
sambil memotivasi mereka untuk mempelajari materi ini. 

b. Mengingatkan tentang materi prasyarat 
Melalui tanya jawab, guru mengingatkan siswa tentang 
materi prasyarat yang terdiri dari arti perbandingan, 
pecahan senilai dan cara menyederhanakan perbandingan. 

2. Kegiatan Inti 
a. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk membaca 

dan memahami masalah ke-5 dan masalah ke-6 pada buku 
siswa. Kemudian memberi kesempatan kepada siswa yang 
belum memahami masalah untuk bertanya. 

b. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
menyelesaikan LKS 03 secara individu 

c. Guru memfasilitasi diskusi kelas dan diskusi kelompok. 
d. Guru berusaha mengarahkan siswa untuk mengambil 

kesimpulan yang benar dari hasil diskusi 
e. Guru mengecek pemahaman siswa dengan memberikan 

beberapa soal (pada latihan mandiri 03) lalu memfasilitasi 
diskusi kelas membahas soal tersebut. 

3. Penutup 
a. Guru menegaskan kembali tentang hubungan dua besaran 

yang berbanding berbalik nilai. 
b. Guru memberikan PR kepada siswa. 
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang judul sub 

materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 
lalu menutup pelajaran. 
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G. Komentar terhadap masalah don alternatif jawaban siswa 

• Buku siswa (halaman 6) 
• LKS 03 (halaman 7) 

1. AA<a!S(l)O<Cllrti ~e-5 KOPERASI USAHA BHAKTI KOTA BIMA 

~ 

Gambar 3. Sepeda motor 

7 bulan, maka ia 

Koperasi 'USAHA BHAKTI' Kata Bima memberi 
kemudahan bagi anggotanya yang ingin membeli sepeda 
motor dengan cara mengangsur (mencicil) dan tanpa 
uang muka. 
Seorang anggotanya bernama Dhila membeli satu 
sepeda motor seharga 12 juta rupiah pada koperasi 
terse but dengan care mengangsur. Karena D hi la 
ber janji akan melunasinya dalam waktu kurang dari 

diberi kebebasan untuk menentukan sendiri besar 
angsuran dengan syarat besar angsuran setiap bulan harus soma. Sebelum 
Dhila menentukan waktu dan besar angsurannya, terlebih dahulu ia 
membuat tabel angsuran berdasarkan waktu yang akan digunakan. 

Tabel 3. Waktu dan besaran anasuran 
\Vaktu Besar angsuran 
(bulan R ) Dapatkah kamu membantu Dhi la mengisi 

tabel tersebut?. 

Komentar: 

(Isi/ah tabe/ tersebut menurut caramu 
send1r1!) 

Melalui masalah ke-5 siswa diharapkan dapat melengkapi tabel dafter . 
angsuran motor sekaligus dapat mengamati perubahan waktu dan 

· perubahan besar angsuran pada tabel tersebut lalu mengambil kesimpulan 

1. Alternatif jawaban siswa: 
(Masalah ke-5) 

• A lternatif 1: 
\Vaktu Besar Angsuran 
(bu Ian) (RP) 

2 6 juta 
3 4 juta 
4 3 juta 
5 2,4 juta 
6 2 juta 

• A /ternatif 2: 
\Vaktu Besar Angsuran 
(bu Ian) (RP) 

6 2 juta 
5 2,4 juta 
4 3 juta 
3 4 juta 
2 6 juta 
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... 

MATEMATIKA lJNTUK SMP KELAS VIZ' 

f 

~ 
-~ PERBANDINGAN 

Sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik sengaja ataupun tidak 
sengaja orang membandingkan dua besaran. Misalnya induk ayam lebih besar 
dari anaknya, berat badan seekor anak ayam lebih ringan dari berat induknya 
dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membandingkan dua besaran berikut: 

"Harga beras Rp 1.800 perkilogram dan harga jagung Rp 1.200 perkilogram" 
Kita dapat membandingkan harga beras dan harga jagung dengan dua cara: 
1. Dengan mencari selisihnya 

a. Harga beras Rp 600 lebih mahal dari harga jagung. 
b. Harga jagung Rp 600 lebih murah dari harga beras 

2. Dengan mencari hasl'l bagi 

Hasil bagi harga beras dengan harga jagung = lSOO 
1200 

Sehingga kita dapat menyatakan bahwa perbandingan harga beras dan 
harga jagung adalah 1800 berbanding 1200 dan dapat ditulis dengan 

1800 : 1200 atau l SOO = ~ = 3 : 2 
1200 2 

ateri apa yang akan kalian pelajari? 

Materi yang akan dipelajari hari ini adalah: 

1. Pengertian duo besaran yang sejenis 

2. Syarat agar duo besaran dapat dibandingkan 

3. Menyederhanakan perbandingan 

AA~GUah ke-:il.~ A y AM PELIHARAAN RAIHAN 

Rai han adalah seorang anak yang gemar 
memelihara ayam. Ia memiliki seekor ayam 
jantan dan empat ekor ayam betina. Untuk 
mengetahui perkembangan ayam peliharaannya, 
Raihan selalu melakukan penimbangan. Data 
terakhir yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 
berikut: 

BLll<LI 
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MATEMATIKA VNTl/K SMP KELAS VII 

Tabel 1. Jenis, umur dan berat ayam Raihan 

J'enis oyam Umur Berat badan 

jantan 15 bulan 1600 gram 
betina hitam 14 bulan 1 kg 
betina putih 1 tahun 600 gram 
betina merah 10 bulan 400 gram 

betina abu-abu 9 bulan 600 gram 

Gambar 1. Berat badan ayam Raihan 

Berapa banyak ayam yang diperlukan agar 
timbangan di samping menjadi seimbang? 
Tulis/ah alasanmu! 

Contofi aua 6esaran ya1l/] sejenis: 

+ Vmur ayam jantan dan umur ayam 6etina fiitam. 

+ Vmur ayam 6etina fiitam dan umur ayam 6etina putifi 

+ <Berat 6aaan ayam jantan dan 6erat 6aaan ayam 6etina fiitam. 
<Tentu masifi 6anyal{,contofi fain ya1l/] aaa tfi seR,ftarmu 

Dengan memperhatikan satuan umur atau satuan berat badan 
setiap ayam peliharaan Raihan, tulislah pengertian dua besaran 
yang sejenis ! 

Perhatikan kembali masa/ah ke-1 I 

Setelah Raihan melakukan penimbangan terhadap seluruh ayam 
peliharaannya, selanjutnya ia ingin mengetahui berapa perbandingan berat 
badan antara setiap ayam tersebut. Raihan memperhatikan satuan berat 
badan setiap ayam, ternyata ada satuan yang berbeda. Menurutmu, apakah 
yang harus dilakukan Raihan agar dapat membandingkan berat badan setiap 
ayam peliharaannya? 

Setelah kamu menyelesaikan masalah ke-2, tulislah dengan kata
katamu sendiri syarat agar dua besaran dapat dibandingkan ! 

BLll<LI 
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MATEMATIKA VNTVK SMP KELAS vzr 

• 'Menu[iskgn per6amfi11f]an dua 6esaran sejenis tUfaR.,per[u me11f]gunakgn satuan. 
+ Se6agaimana pecaftan, per6amfi11fJan aua 6esaran ya11fJ sejenis juga dapat aisederftanak.gn. 

... 

Selesaikanlah setiap soal berikut ini pada buku tulismu masing-masing! 

1. Tulislah minimal 3 contoh besaran yang sejenis! 
(se/ain contoh yang te/ah diberikan) 

2. Dalam satu kelas yang terdiri dari 35 siswa, terdapat 14 siswa laki-laki. 
Tentukanlah perbandingan antara: 
a. Banyak siswa laki-laki dan perempuan di dalam kelas tersebut! 
b. Banyak siswa laki-laki dan siswa seluruhnya di dalam kelas tersebut! 
c. Banyak siswa perempuan dan siswa seluruhnya di dalam kelas 

tersebut! 

3. Nyatakanlah perbandingan berikut dalam bentuk yang paling sederhana! 
a. 25 cm berbanding 1 m 
b. 20 menit berbanding 1 jam 
c. 300 gram berbanding 1 kg 
d. Rp 20.000 berbanding Rp 200.000 
e. 6 bulan berbanding 2 tahun 
f. Ii : 3 

ateri apa yang akan kalian pelajari? 

Materi yang akan kalian pelajari adalah hubungan dua 

besaran yang berbanding senilai 

Perbandingan senilai sering juga disebut dengan perbandingan seharga 

atau propors1: namun pada pelajaran ini kita gunakan istilah perbandingan 

senilat: Untuk memahami jenis perbandingan ini, selesaikanlah masalah 

berikut. 
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MA1FMATIKA VN7VK SMP KELAS Vl7" 

M~alah ~~-3: KELINCI MILIK ASW AD 

Menjelang penerimaan siswa baru, Aswad ingin membeli seragam sekolah. 

Karena uang tabungannya tidak mencukupi, ia bermaksud ~~ 
menjual beberapa ekor kelinci peliharaannya. ~ 1 

Harga 1 ekor kelinci milik Aswad adalah Rp 10.000,-. -\.\\ 

memasang pengumuman di depan rumahnya tapi ia , . ( __ ;~ ~ " 
kesulitan membuat tabel daftar harga kelinci. 1..-_ !..._ ~ 

Akhirnya ayah membantu Aswad membuat tabel DIJUAL 
Sebagai berikut: Gambar 2. Kelinci Aswad 

Tabel 2. Banyak don harga jual kelinci Aswad 

Banyak kelinci 
(ekor) 

······ 

Harga jual 
(Rupiah) 

...... 

Dapatkah kamu membantu Aswad 
mengisi tabel tersebut?. 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

. ..... 

. ..... 

.. ..... 

(Isi/ah tabel tersebut menurut 
caramu) 

Perhatikan perubahan banyak kelinci don perubahan harga jual 
pada tabel yang telah kamu isi (pada masalah ke-3), apa yang 
kamu simpulkan? 

Perhatikan kembali tabel yang telah kamu isi pada masalah ke-3 !. 
Pilihlah dua baris pada tabel tersebut (menurut keinginan kamu) kemudian 
lengkapilah tabel berikut! 

Ba ak kelinci ( ekor) 

a. Dapatkah kamu menuliskan perbandingan antara banyak kelinci pada baris 
ke-1 dan baris ke-2?, Tuliskan pula perbandingan harga jualnya!. 
Setelah menyederhanakan perbandingan tersebut, apa yang dapat kamu 
simpulkan? 

t..: 

cDua per6arufi1l[Jan seperti pada jawa6an a merupaKg.n contofi per6andingan senifai 

.. 
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MATEMATIKA l.INTVK SMP KELAS VIE 

b. Berdasarkan tabel (pada masalah ke-4) di atas, berapakah hasil kali 
antara: 
(i) Banyak kelinci pada baris ke-1 dan harga jual pada baris ke-2? 
(ii) Banyak kelinci pada baris ke-2 dan harga jua/ pada barfs ke-1? 
Apa yang dapat kamu simpulkan dari (i) dan (ii)? 

[jJ Berdasarkan jawaban masalah ke-4 serta tabel berikut, jika 
besaran I dan besaran II berbanding senilai, tulislah dengan 
kata-katamu sendiri hubungan antara: 

(i) a dan c 
b d 

Besaran I Besaran II 
a c 
b d (ii) a x d dan b x c 

Selesaikanlah setiap soal berikut ini pada buku tulismu masing-masing! 

1. Tentukan nilai x, y dan z pada perbandingan-perbandingan berikut! 
12 3 z + 4 2 

Q. = b. 5 : 3 = y : 45 C. = 
x 7 24 3 

2. Dalam suatu keranjang buah terdapat jeruk dan mangga dengan 
perbandingan 5 : 3. Jika terdapat 20 buah jeruk, berapa banyak mangga 
dalam keranjang tersebut? 

3. asas Siswa kelas VIIA bermaksud mengadakan kunjungan wisata ke 
Monumen Mandala Makassar dengan menggunakan mobil mikrolet. Sebuah 
mobil mikrolet dapat mengangkut 14 siswa. Jika siswa kelas VIIA 
sebanyak 42 orang, berapakah mobil mikrolet yang digunakan? 

C. Pmmdif91ft ~ik Nikli 

ateri apa yang akan kalian pelajari? 

Materi yang akan kalian pelajari adalah hubungan dua 
besaran yang berbanding berbalik nilai 

Perbandingan berbalik nilai sering juga disebut dengan perbandingan 
berbahk harga, namun pada pelajaran ini kita gunakan isti/ah perbandingan 
berbahk ni/a1: Untuk memahami jenis perbandingan im: se/esaikanlah masalah 
berikut. 
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Gambar 3. Sepeda motor 

KOPERASI USAHA BHAKTI PALLANGGA 

Koperasi 'USAHA BHAKTI' Kota Bima memberi 
kemudahan bagi anggotanya yang ingin membeli 
sepeda motor dengan cara mengangsur (mencicil) 
don tanpa uang muka. 
Seorang anggotanya bernama Dhila membeli satu 
Sepeda motor seharga 12 juta rupiah pada koperasi 
tersebut dengan cara mengangsur. Karena Dhi la 
berjanji akan melunasinya dalam waktu kurang 
dari 7 bulan, maka ia diberi kebebasan untuk 

menentukan sendiri besar angsuran dengan syarat besar angsuran setiap 
bulan harus soma. Sebelum Dhila menentukan waktu don besar angsurannya, 
terlebih dahulu ia membuat tabel angsuran berdasarkan waktu yang akan 
digunakan. 
Tabel 3. Waktu dan besar angsuran 

Waktu Besar angsuran 
(bulan) (Rp) Dapatkah kamu membantu Dhila 

mengisi tabel tersebut?. 

(Isi/ah tabel tersebut menurut 
caramu sendir1) 

Perhatikan perubahan waktudan perubahan besar angsuran pada 
tabel yang kamu buat (pada masalah ke-5), Coba kamu 
simpulkan? 

Perhatikan kembali tabel yang kamu buat pada masalah ke-5, kemudian 
lengkapilah tabel berikut!. 

Waktu Besar angsuran 
(bulan) (Rp) 

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

......... ········· 

a. Tuliskan perbandingan antara waktu yang digunakan pada baris ke-1 don 
baris ke-2?, tuliskan pula perbandingan antara besar angsuran!. Setelah 
menyederhanakan perbandingan tersebut, apa yang dapat kamu 
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simpulkan? 

<Dua per6andingan seperti pada jawa6an a merupa~n contoli per6andingan 6er6auftnif.ai 

... 

b. Berdasarkan tabel pada masalah ke-6 di atas, tentukanlah hasil kali 
antara bilangan yang menyatakan waktu yang digunakan dan besar 
angsuran pada setiap baris!, apa yang dapat kamu simpulkan? 

[jJ Berdasarkan jawaban dari masalah ke-6 serta tabel berikut, jika 
besaran I dan besaran II berbanding berbalik nilai, tulislah 
dengan kata-katamu sendiri hubungan antara: 

Besaran I 
e 
f 

Besaran II 

9 
h 

(i) e dan h 
f g 

(ii) e x g don f x h 

Se/esaikanlah setiap soal berikut ini pada buku tulismu masing-masing! 

1. Manakah di antara pernyataan-pernyataan berikut yang merupakan 
perbandingan seharga, perbandingan berbalik harga dan manakah yang 
tidak termasuk keduanya? Uraikan alasanmu! 
a. Kecepatan mobil dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 

tertentu. 
b. Banyak siswa dan waktu yang digunakan dalam ujian 
c. Banyak tiket ter jual dan uang hasil penjualan 
d. 3: 3 dan 5: 5 

2. Suatu persegi panjang, panjangnya 24 cm dan lebarnya 15 cm. Jika 
ukuran panjangnya dibuat 20 cm berapakah lebar seharusnya agar luas 
persegi panjang itu tetap? 

3. Ada dua keranjang berisi mangga manis yang baru dipetik dari pohonnya. 
Isi kedua keranjang itu sama banyak. Mangga pada keranjang pertama 
dibagikan kepada 12 anak, tiap anak menerima 15 buah. Apabila mangga 
pada keranjang kedua dibagikan kepada 18 anak dan setiap anak 
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memperoleh bagian soma banyak, berapa yang dapat diterima tiap anak? 

ateri apa yang akan kalian pelajari? 

Materi yang akan kalian pelajari, yaitu: 

1. Pengertian skala 

2. Menentukan skala dari suatu denah/gambar 
berskala 

(S eandainya kamu ditugasi untuk menggambar sebidang tanah berbentuk 

persegi panjang dengan panjang 15 m dan lebar 10 m, tentu kamu akan 

kesulitan menggambar dengan ukuran yang sebenarnya karena berbagai 

kendala, misalnya bidang gambar seperti: kertas, papan tulis dan sebagainya 

yang terbatas, untuk menggambarnya kita gunakan ukuran yang bukan 

sebenarnya tetapi sebangun dengan objek aslinya. 

Gambar berskala digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan 

ukuran tertentu dan mewakili bentuk sebenarnya, namun sering dijumpai gambar 

atau model berskala, misalnya: peta. 

r

---· ---· 

l\eth "'"'"' 
i • . 

\f:,',\P 

. 
P 1knd\1!l~ 

I 

J.AUtcfNAstMt4,, -.J. /"' 
S.UIWt:IU P.Hlflll ~ 

) 

~ 

P TIMOR 

Peta di atas menggunakan skala 1:48.000.000. Apa arti skala tersebut? 

Pertonyoon tersebut okon ditemukon jowobonnyo seteloh mempelojori moteri 
ini. 
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M~a.R~h k~-7 SEBIDANG TANAH BERBENTUK PERSEGIPANJANG 

Gambar 4. Sekolah 

Di samping gedung perpustakaan sekolah, 
terdapat sebidang tanah berbentuk 
persegipanjang. Pengurus OSIS 
merencanakan akan menanami berbagai 
jenis tanaman obat. Dapatkah kamu 
menggambarkan bentuk tanah?, 
bagaimana bentuk gambarnya jika 
ditentukan keliling 10 cm? 

Perhatikan gambar yang te/ah kamu buat pada penye/esaian masa/ah ke-7, 
kemudian jawablah pertanyaan berikut! 

a. Jika setiap 1 cm pada gambar yang kamu buat mewakili 2 meter dari 
ukuran tanah berapakah ukuran sebenarnya? 
(i) Panjang tanah? 
(ii) Lebar tanah? 
(iii) Keliling tanah? 

b. Tentukan berapa perbandingan tanah sebenarnya dengan: 
(i) panjang gambar dan panjang 
(ii) Lebar gambar dan lebar 
(iii) Keliling gambar dan keliling tanah 
Apa yang dapat kamu simpulkan dari (i), (ii) dan (iii)? 

[jJ Berdasarkan masalah ke-8b di atas, tulislah dengan kata-katamu 
sendiri pengertian skala! 

. 

c. Berdasarkan gambar yang kamu buat pada penyelesaian masalah ke-7, 
dapatkah kamu menentukan berapa skala yang digunakan? Menurutmu apa 
arti skala pada gambar tersebut? 
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Jawablah soal-soal berikut! 

1. Denah sebuah rumah dibuat sedemikian rupa sehingga setiap 1 cm 
mewakili 1,5 meter dari ukuran sebenarnya. Tentukanlah: 
a. Skala denah tersebut 
b. Panjang dan lebar rumah sebenarnya jika denah tersebut berukuran 

6 cm x 4 cm 

2. Sebuah peta dibuat sedemikian rupa sehingga setiap 5 cm mewakili jarak 
sebenarnya 60 km. Tentukanlah: 
a. Skala peta tersebut 
b. Jarak sebenarnya jika jarak pada peta 15 cm 
c. Jarak pada peta jika jarak sebenarnya 240 km 

-----· ...... ( 
... AL.A.,, • ..__~--

1:.~ :i·· > 

3. Denah suatu sekolah dibuat dengan skala 1 : 300. Pada denah tersebut 
terdapat lapangan olahraga berbentuk persegi panjang. Jika panjang 
lapangan sebenarnya 75 m dan lebar sebenarnya 45 m. Tentukanlah 
panjang dan lebar lapangan pada denah tersebut! 

BLll<LI 

42829.pdf 



W aktu : 35 Me nit Nam a 

Tanggal: ............................ . NIS 

Ke 1 as 
Pe.~unjul<: 

1. Setelah membaca clan memahami masalah ke-1 dan masalah ke-2 pada 
buku siswa, selesaikanlah masalah tersebut secara mandiri pada tempat 
yang disediakan di LKS ini! 

2. Perhatikanlah setiap pemberitahuan pada buku siswa! 

Gambar 1. Berat badan ayam Raihan 

Jawab: 

AYAM PELIHARAAN RAIHAN 
Tabel 1. Jenis, umur, dan berat ayam Raihan 

jenis ayam Umur Berat badan 
jantan 15 bulan 1600 gram 

betina hitam 14 bulan 1 kg 
betina putih 1 tahun 600 gram 
betina merah 10 bulan 400 gram 

betina abu-abu 9 bulan 600 gram 

Berapa banyak ayam yang diper/ukan agar 
timbangan di samping menjadi seimbang? 
Tulis/ah alasanmu! 

2. Perhatikan kembali tabel pada masalah ke-1, kemudian jawablah setiap 
pertanyaan berikut! 

a. Pilihlah dua jenis ayam peliharaan Raihan dengan satuan umur yang samal:, 
Berapakah umur setiap ayam yang kamu pilih? 

Jawab: 

'\:;, 6. 0 
Lembar Kegia"tan Siswa (LKS) <J~(> 

t>v~ 
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b. Pilihlah dua jenis ayam peliharaan Raihan dengan satuan umur yang berbedO.. 
Berapakah umur setiap ayam yang kamu pilih? 
Menurutmu apakah satuannya dapat disamakan?, Mengapa? 

Jawab: 

3. Berdasarkan jawaban a, b dan pemberitahuan pada buku siswa, tulislah 
dengan kata-katamu sendiri pengertian dua besaran yang sejeni9. 

Jawab: 

Perhatikan kembali masalah ke-1 ! 

Setelah Raihan melakukan penimbangan terhadap seluruh ayam peliharaannya, 
selanjutnya ia ingin mengetahui berapa perbandingan berat badan antara setiap 
ayam tersebut. Raihan memperhatikan satuan berat badan setiap ayam, 
ternyata ado satuan yang berbeda. Menurutmu, apakah yang harus dilakukan 
Raihan agar dapat membandingkan berat badan setiap ayam peliharaannya? 

Jawab: 

'\;, 6, {/ 
Lembar Kegia"tan Siswa (LKS) <J0C> 

t>v~ 
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5. Setelah kcunu menyelesaikan masalah ke-2. tulislah dengan kata-katamu 
sendiri syarat agar dua besaran dapat dibandingkan I 

Jawab: 

6. Perhatikan kembali tabel pada masalah ke-1. 
Pilihlah dua jenis ayam peliharaan Raihan kemudian lengkapilah tabel berikut! 

Jenis Ayam Berat Badon 

Tentukan dan sederhanakan perbandingan antara berat badan ayam pada: 
a. baris ke-1 dan baris ke-2 
b. baris ke-2 dan baris ke-1 
Apakah sama antara jawaban yang kamu peroleh pada pertanyaan a dan b? 

Jawab: 

'\;, D, (/ 
Le.mbar Ke.gia1'an Siswa (LKS) <J~C> 

I> IJ ~ 
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W aktu : 30 Me nit Nam a 
Tanggal: ............................ . NIS 

Ke las 
Pe.-t-unjul<: 

l. Setelah kamu membaca dan memahami masalah ke-3 dan masalah ke-4 
pada buku sisw~ selesaikanlah masalah tersebut secara mandiri pada 
tempat yang disediakan di LKS ini! 

2. Perhatikanlah setiap pemberitahuan pada buku siswa! 

1. M~aUah k~-3 KELINCI MILIK ASWAD 

Menjelang penerimaan siswa baru, Aswad ingin membeli seragam sekolah. Karena 
uang tabungannya t1dak mencukup1~ ia bermaksud menjua/ (: 
beberapa ekor kelinci peliharaannya. Harga 1 ekor kelinci ~ 

1
. 

milik Aswad adalah Rp 10.000,-. Agar kelinci tersebut -\. \~ 
cepat laku fer jual, Aswad akan memasang pengumuman ' 

harga ke!mCJ. Akh1rnya ayah membantu Aswad membuat '= -- - "' · 
(;;_ I ---...._ 

tabel sebagai berikut: DIJUAL 

Tabel 2. Banyak don harga jual kelinci Aswad Gambar 2. Kelinci Aswad 

Banyak kelinci 
(ekor) 

Harga jual 
{Rupiah) Dapatkah kamu membantu Aswad 

mengisi tabel tersebut?. 

(Isilah tabel tersebut menurut caramu 
sendir1) 

2. Dengan memperhatikan pen.lbahan banyak kelinci dan perubahan harga 
jucll pada tabel yang telah kamu isi (pada masalah ke-3). apa yang 
dapat kcunu simpulkan? 

Jawab: 

'\;?, D '(/ 

Lembar Kegia1'an Siswa (LKS) <JBC> 
t>v ~ 
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3. AA~(BR€ah ke.-4 Perhatikan kembali tabel yang telah kamu isi 
pada masalah ke-3 !. 

Pilihlah dua baris pada tabel tersebut (menurut keinginan kamu) kemudian 
lengkapilah tabel berikut! 

Banyak kelinci 
(ekor) 

Harga jual 
(Rupiah) 

a. Dapatkah kamu menuliskan perbandingan antara banyak kelinci pada baris 
ke-1 dan baris ke-2?, Tuliskan pula perbandingan harga jualnya!. 
Setelah menyederhanakan perbandingan tersebut, apa yang dapat kamu 
simpulkan? 

Jawab: 

'\:;,6a 
Lembar Kegia1'an Siswa (LKS) <J~C> 

t>v~ 
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b. Berdasarkan tabel (pada masalah ke-4) di atas, berapakah hasil kali antara: 
(i) Banyak ke/inci pada baris ke-1 dan harga jual pada barfs ke-2? 
(ii) Banyak ke/incipada bar1s ke-2dan hargajual pada barfs ke-1? 
Apa yang dapat kamu simpulkan dari (i) dan (ii)? 

Jawab: 

4. Berdasarkan jawaban masalah ke-4 serta tabel berikut, jika besaran I 
dan besaran II berbanding senilai, tulislah dengan kata-katamu 
sendiri hubungan antara: 

Besaran I Besaran II 
Q c 
b d 

Jawab: 

(i) a don c 
b d 

(ii) o x d don b x c 

'\;>, t:, (} 
Le.mbar Ke.gia'tan Siswa (LKS) <J~t> 

t>v ~ 
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W aktu : 30 Me nit Nam a 
Tanggal: ............................ . NIS 

Ke 1 as 
Pe.1'"uajul<: 

1. Setelah kamu membaca dan memahami masalah ke-5 dan masalah ke-6 
pada buku siswa, selesaikanlah masalah tersebut secara mandiri pada 
tempat yang disediakan di LKS ini ! 

2. Perhatikanlah pemberitahuan pada buku siswa! 

1. Ma.saUah k~-£5 KOPERASI USAHA BHAKTI KOTA BIMA 

Koperasi 'USAHA BHAKTI' Kota Bima memberi kemudahan bagi anggotanya yang 
ingin membeli sepeda motor dengan cara mengangsur (mencicil) dan tanpa uang 
muka. 
Seorang anggotanya bernama Dhila membeli satu sepeda motor seharga 12 juta 
rupiah pada koperasi tersebut dengan cara mengangsur. Karena Dhila berjanji 
akan melunasinya dalam waktu kurang dari 7 bulan, maka ia diberi kebebasan 
untuk menentukan sendiri besar angsuran dengan syarat besar angsuran setiap 
bulan harus sama. Sebelum Dhila menentukan waktu dan besar angsurannya, 
terlebih dahulu ia membuat tabel angsuran berdasarkan waktu yang akan 
digunakan. 

Waktu 
(bulan) 

Besar cmgsuran 
(Rp} Dapatkah kamu membantu Dhi la 

mengisi tabel tersebut?. 

(Isilah tabel tersebut menurut 
caramu sendir1) 

2. Dengan memperhatikan perubahon wtlktu dan perubahon besar angsuran 
pada tabel yang telah kamu isi (pacla masalah ke-5), apa yang dapat 
kamu simpulkan? 
Jawab: 

'\), !::. (} 
Lembar Kegia"tan Siswa (LKS) <J0C> 

t> IJ~ 
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Perhatikan kembali tabel yang telah kamu buat pada masalah ke-5, 
kemudian lengkapilah tabel berikut!. 

Waktu 
(bulan) 

Beser angsuran 
(Rp) 

a. Dapatkah kamu menuliskan perbandingan antara waktu yang digunakan pada 
baris ke-1 don baris ke-2?, tuliskan pula perbandingan antara besar 
angsuran!. Setelah menyederhanakan perbandingan tersebut, apa yang dapat 
kamu simpulkan? 

Jawab: 

'\), 6. ~ 
Lembar Kegia'tan Siswa (LKS) <J~C> 

t> \/ '<>. 
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b. Berdasarkan tabel (pada masalah ke-6) di atas, tentukanlah hasil kali antara 
bilangan yang menyatakan waktu yang digunakan dan besar angsuran pada setiap 
baris!, apa yang dapat kamu simpulkan? 

Jawab: 

4. Berdasarkan jawaban masalah ke-6 serta tabel berikut, jika besaran I 
dan besaran II berbanding berbalik nilai, tulislah dengan kata
katamu sendiri hubungan antara: 

Besaran I 
e 
f 

Jawab: 

Besaran II 

9 
h 

(i) e dan h 
f g 

(ii) e x g dan f x h 

'\;, ~ (/ 
Lembar Ke.gia"tan Siswa (LKS) <J[!JC> 

t> \j ~ 
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W aktu : 25 Menit Nam a 

Tanggal: ............................ . NIS 

Ke I as 
Pe.~u~ul<: 

Setelah kamu membaca clan memahami masalah ke-7 dan masalah ke-8 pada 
buku siswa, selesaikanlah masalah tersebut secara mandiri pada tempat yang 
disediakan di LKS inil 

1. M~alah k~-7 SEBIDANG TANAH BERBENTUK PERSEGIPANJANG 

Di samping gedung perpustakaan sekolah, terdapat sebidang tanah berbentuk 

persegipanjang. Pengurus OSIS merencanakan akan menanami tanah tersebut 
dengan berbagai jenis tanaman obat. Dapatkah kamu menggambar bentuk tanah 

itu?, bagaimana bentuk gambarnya jika ditentukan keliling gambar 10 cm? 

Jawab: 

Ukuran gambar: 

Keliling = 10 cm 

Panjang = ....... cm 

Lebar = ....... cm 

'\;, /':, '{/ 
L.embar Kegia"tan Siswa CL.KS) <l~C> 

t>v~ 
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Perhatikan kemba/i gambar yang te/ah kamu buat pada penye/esaian masa/ah 
ke-7, kemudian jawab/ah setiap pertanyaan berikut! 

a. Jika setiap 1 cm pada gambar yang kamu buat mewakili 2 meter dari ukuran 
tanah sebenarnya, berapakah: 
(i) Panjang tanah sebenarnya? 
(ii) Lebar tanah sebenarnya? 
(iii) Keliling tanah sebenarnya? 

Jawab: 

b. Dapatkah kamu menentukan berapa perbandingan antara: 
(i) panjang gambar dan panjang tanah sebenarnya? 
(ii) Lebar gambar dan lebar tanah sebenarnya? 
(iii) Keliling gambar dan keliling tanah sebenarnya? 
Apa yang dapat kamu simpulkan dari (i), (ii) dan (iii)? 

Jawab: 

"V, L. ~ 
Lembar Kegia"tan Siswa CLKS) <lat> 

t>v~ 
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3. Berdasarkan masalah ke-8b di atas, tulislah dengcm kata-katamu sendiri 
pengertian skalat 
Jawab: 

4. Berdasarkan gambar yang kamu buat pada penyelesaian masalah ke-7, dapatkah 
kamu menentukan berapa skala yang digunakan? Menurutmu apa arti skala pada 
gambar tersebut? 

Jawab: 

'\;, 6. '{/ 
Lembar Kegia"tan Siswa (LKS) <J~l> 

t>v~ 
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Tes Hasil Belajar 
Satuan Pendidikan : SMP 

Petunjuk: 

Kelas/Semester 
Bidang Studi 
Materi Pokok 
Waktu 

: VIl/ganjil 
: Matematika 
: Perbandingan 
: 90 menit 

1. Kerjakanlah setiap soal berikut pada lembar jawaban yang telah disediakan! 
2. Tulis nama, NIS dan kelas pada pojok kanan atas lembar jawaban tersebut! 
3. Dahulukan menjawab soal yang dianggap mudah! 
4. Jangan mencoret atau mengotori lembar soal karena akan dikumpulkan 

kembali! 

Soal: 
1. Apakah yang dimaksud dengan dua besaran yang sejeniS? Berilah contoh! 
2. Tulislah syarat agar dua besaran dapat dibandingkan! 
3. Nyatakanlah perbandingan berikut dalam bentuk yang paling sederhana! 

a. Rp. 20.000 berbanding Rp. 200.000 
b. 30 menit berbanding 2 jam 

4. Dua persegi ABCD dan EFGH kelilingnya berturut-turut 36 cm dan 
48 cm. Tentukan dan sederhanakan perbandingan antara panjang sisi 
persegi A BCD dan EFGH ! 

5. Tentukanlah nilai x pada setiap perbandingan berikut: 
3 45 

a. - = - b. 4 : x = 12 : 21 
5 x 

6. Satu keranjang buah berisi jeruk dan apel dengan perbandingan 3 : 2 . 
Jika terdapat 60 buah jeruk, berapa banyak apel dalam keranjang 
tersebut? 

7. Dalam sebuah kaleng terdapat permen yang dapat dibagikan kepada 
20 anak, masing-masing anak mendapat 8 permen. Jika permen itu 
dibagikan kepada 16 anak, berapa banyak permen yang diperoleh setiap 
anak? 

8. Denah sebuah rumah dibuat dengan ukuran 1 cm mewakili 1,5 meter 
ukuran sebenarnya, tentukanlah: 
a. skala denah tersebut 
b. panjang dan lebar rumah sebenarnya jika denah tersebut berukuran 

6 cm x 4 cm 

~ *Selama"t Bekerja* ~~ 
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KUNCI (ALTERNATIF) JAW ABAN TES HASIL BELAJAR 

1. alternatif 1: Dua besaran yang sejenis adalah dua besaran yang mempunyai satuan 
sama. 

alternatif 2: Dua besaran yang sejenis adalah dua besaran yang mempunyai satuan 
berbeda tetapi satuannya dapat disamakan. 

Contoh dua besaran yang sejenis: 
- Tinggi tiang bendera dan tinggi tiang listrik. 
- Berat 1 karung beras dan berat 10 karung jagung. 

Skor3 

2. alternatif 1: Syarat agar dua besaran dapat dibandingkan adalah kedua besaran 
tersebut harus mempunyai satuan yang sama. 

alternatif 2: Syarat agar dua besaran dapat dibandingkan adalah kedua besaran 
tersebut mempunyai satuan yang dapat disamakan. 

alternatif 3: Syarat agar dua besaran dapat dibandingkan adalah kedua besaran 
tersebut merupakan besaran yang sejenis. 

3. a. alternatif 1: Rp. 20.000 berbanding Rp. 200.000 = 20.000: 200.000 
= 1: 10 

alternati/ 2: Rp. 20.000 berbanding Rp. 200.000 = 20·~0~ = .. 1. 
200.000 10 

b. alternatif 1: 1 jam = 60 menit 
2 jam = 120 menit 
30 menit berbanding 2 jam = 30 : 120 = 1 : 4 

alternatif 2: 1 jam = 60 menit 
2 jam = 120 menit 

30 menit berbanding 2 jam = 
30 

- = 1 

120 4 

4. Diketahui: keliling persegi ABCD = 36 cm 
keliling persegi EFGH = 48 cm 

Ditanyakan: Perbandingan antara panjang sisi persegi ABCD dan EFGH ? 
Penyelesaian: 

Skor 2 

Skor 2 

Skor 2 

. . . . keliling persegi ABCD 36 
PanJang s1s1 perseg1 ABCD = --- --- - -- ---- = -- = 9 cm 

4 4 

. . . . keliling persegi EFGH 48 
PanJang s1s1 perseg1 EFGH = ----- -- --- -- -·-- - = - = 12 cm 

4 4 
panja_ng sisi persegi ABCD_ = 9 = 3 

panjang sisi persegi EFGH 12 4 

Jadi perbandingan antara panjang sisi persegi ABCD dan EFGH adalah 3 : 4 
Skor 3 

42829.pdf 



5. a. 
3 45 

5 x 
3x = 225 

225 
x=-

3 
x=75 

Jadi pada perbandingan tersebut, x = 75 

b. 4: x = 12 : 21 
4 12 

Perbandingan ini dapat ditulis dalam bentuk = 
21 x 

84 
12 x = 84 => x = - => x = 7 

12 
Jadi pada perbandingan tersebut, x = 7 

6. Diketahui: Banyak jeruk dalam keranjang = 60 buah 
Perbandingan banyak jeruk dan apel dalam keranjang adalah 3 : 2 

Ditanyakan: Banyak apel dalam keranjang? 
Penyelesaian: 

Misalkan x = banyak apel dalam keranjang 
3 60 

2 x 
120 

3x= 120=>x=- =:>x=40 
3 

Jadi banyak apel dalam keranjang adalah 40 buah. 

Skor ·°' 

Skor 3 

Skor 3 

7. Permen yang terdapat dalam kaleng dapat dibagikan kepada 20 anak, masmg
masing anak memperoleh 8 permen. 
Berarti banyak permen seluruhnya = 20 x 8 = 160 permen 
Jika permen dibagikan kepada 16 anak maka setiap anak memperoleh 10 permen, 

banyak permen 160 
karena - ---· - = -· = 10 Skor 3 

banyak anak 16 

8. Setiap 1 cm pada denah mewakili 1,5 meter ukuran sebenamya 
a 1,5 meter= 150 cm 

Berarti skala denah tersebut adalah 1 : 150 

b. Karena denah berukuran 6 cm x 4 cm, maka 
Panjang rumah sebenamya adalah = 6 x 150 = 900 
Lebar rumah sebenamya 4 x 150 = 600 

Skor 2 

Jadi panjang rumah sebenarnya adalah 9 m dan lebar sebenarnya adalah 6 m 

I 
Sk1>r 3 

_Catalan: 

flen.tp/.uaian 6o.ai ini 6.ulianlalt 6alu-6alumja caw. tpuUJ-~ ditempuli 6i6wa, 

g etapi tidali Wthdup fwnunglWum ada cwta IJCUUI lain. 
flendapan 6ff.o4 ~il ~ f'uvut6 ~wdkm pedo.nuut pemktian 6ff.o4. 
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PEDOMANPEMBERIANSKOR 

Penetapan skor tes hasil belajar siswa harus mengikuti pedoman berikut ini: 

NOMOR 
KA TEGORI JAW ABAN SISWA SKOR SOAL 

- Definisi benar, contoh benar 3 
- Definisi benar, contoh salah 2 

1 - Definisi salah, contoh benar 2 
- Jawab salah 1 
- Tidak menjawab 0 

2 
- Jawab benar 2 
- Tidak menjawab atau jawaban salah 0 
- Jawab benar 2 

3a - Jawab benar tapi basil akhir belum sederhana 1 
- Tidak menjawab atau jawaban salah 0 
- Jawab benar 2 

3b - Jawab benar tapi hasil akhir belum sederhana 1 
- Tidak menjawab ataujawaban salah 0 
- J awab benar 3 

4 
- Jawab benar tapi hasil akhir belum sederhana 2 
- Jawab salah 1 
- Tidak menjawab 0 
- Proses penyelesaian benar, jawaban akhir benar 3 

Sa 
- Proses penyelesaian benar, jawaban akhir salah 2 
- Jawab salah 1 
- Tidak menjawab 0 
- Proses penyelesaian benar, jawaban akhir benar 3 

Sb 
- Proses penyelesaian benar, jawaban akhir salah 2 
- Jawab salah 1 
- Tidak menjawab 0 
- Proses penyelesaian benar, jawaban akhir benar 3 

6 
- Proses penyelesaian benar, jawaban akhir salah 2 
- J awab salah 1 
- Tidak menjawab 0 
- Proses penyelesaian benar, jawaban akhir benar 3 

7 
- Proses penyelesaian benar, jawaban akhir salah 2 
- Jawab salah 1 
- Tidak menjawab 0 
- Jawab benar 2 

8a - Jawab salah karena satuan tidak disamakan 1 
- Tidak menjawab atau jawaban sama sekali salah 0 
- Jawab lengkap dan benar 3 

8b 
- J awab tidak lengkap 2 
- Jawab salah 1 
- Tidak menjawab 0 

Skor maksimal 29 
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LAMPIRAN B 

LAMPIRAN B : INSTRUMEN PENELITIAN 
1. Lembar Validasi Perangkat Pembelajaran 

- Lembar V alidasi RP 
- Lembar Validasi Buku Guru 
- Lembar Validasi Buku Siswa 
- Lembar Validasi LKS 
- Lembar Validasi Tes Hasil Belajar 

2. Lembar Observasi Kemampuan Guru Mengelola 
Pembelajaran 

3. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 
4. Angket Respon Siswa 
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LEMBAR V ALIDASI RENCANA PEMBELAJARAN (RP) 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis 
Nama Validator 
Pekerjaan 

A. Petunjuk: 

: lka Wirahmad 

Berilah tanda eek list ('1) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibu! 
Keterangan: 

1 : "tidak baik" 
2 : "kurang baik" 
3 : "cukup baik" 
4: "bade' 
5 : "sangat baik" 

B. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek 

No. ASPEK YANG DINILAI 

I FORMAT 
1. Kejelasan pembagian materi 
2. Sistem penomoran 
3. Pengaturan ruang/tata letak 
4. Jenis dan ukuran huruf 

II IS I 
1. Kebenaran isi/materi 
2. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 

logis 
3. Kesesuaian dengan standar kompetensi 

Kurikulum 2006 
4. Pemilihan strategi, pendekatan, metode dan 

sarana pembelajaran dilakukan dengan tepat, 
sehingga memungkinkan siswa aktif belajar 

5. Kegiatan guru dan kegiatan siswa dirumuskan 
secara jelas dan operasional, sehingga mudah 
dilaksanakan oleh guru dalam proses 
pcmbelajaran di kelas 

6. Kesesuaian dengan Pembelajaran Matematika 
Realistik (PMR) 

7. Kesesuaian urutan materi 
8. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan 
9. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran 

SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 5 
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III BAHASA 
1. Kebenaran tata bahasa 
2. Kesederhanaan struktur kalimat 
3. Kejelasan petunjuk dan arahan 
4. Sifat komunikatif bahasa yang digunakan 

C. Penilaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum *l: 
a. Rencana Pembelajaran m1: b. Rencana Pembelajaran ini: 

1 : tidak baik 1 : Belum dapat digunakan dan masih 
2: kurang baik memerlukan konsultasi 
3 : cukup baik 2 : Dapat digunakan dengan banyak revisi 
4 : baik 3 : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
5 : sangat baik 4 : Dapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkarilah nomor/angka sesuai penilaian Bapak/Jbu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

........................... , .............................. 2012 
Validator 

( .................................................... ) 
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LEMBAR V ALIDASI BUKU GURU 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis 
Nama Validator 
Pekerjaan 

A. Petunjuk: 

: Ika Wirahmad 

Berilah tanda eek list ('1) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/lbu! 
Keterangan: 

1 : "tidak baik'' 
2 : "kurang baik" 
3 : "cukup baik" 
4 : "bail(' 
5 : "sangat bail(' 

B P ·1 . d"f . d . b b . em a1an 1 m1au an e erapa aspe k 

No. ASPEK YANG DINILAI 

I FORMAT 
1. Kejelasan pembagian materi 
2. Memiliki daya tarik 
,.., 

Sistem penomoran j -'. 
4. Kesesuaian antara teks dan ilustrasi 
5. Pengaturan ruang/tata letak 
6. Jenis dan ukuran huruf 

II BAHASA 
1. Kebenaran tata bahasa 
2. Kejelasan petunjuk/arahan, komentar dan 

penyelesaian masalah 
3. Kesederhanaan struktur kalimat 
4. Sifat komunikatif bahasa yang digunakan 

III ILUSTRASI 
1. Dukungan ilustrasi 
2. Memiliki tampilan yang jelas 
3. Mudah dipahami 

IV ISi 
1. Kebenaran isi/materi 
2. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 

logis 
3. Kesesuaian urutan materi 
4. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran 

SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 5 
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C. Penilaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum *l: 
a. Buku Guru ini: b. Buku Guru ini: 

1 : tidak baik I : Belum dapat digunakan dan masih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 
3 : cukup baik 2 : Dapat digunakan dengan banyak revisi 
4 : baik 3 : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
5 : baik sekali 4 : Dapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkarilah nomorlangka sesuai penilaian Bapak/lbu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

···························· .............................. 2012 
Validator 

( .................................................... ) 
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LEMBAR V ALIDASI BUKU SISW A 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis 
Nama Validator 
Pekerjaan 

A. Petunjuk: 

: Ika Wirahmad 

Berilah tanda eek list ('1) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibu! 
Keterangan: 

1 : "tidak baik" 
2 : "kurang baik'' 
3 : "cukup baik" 
4 : "baik" 
5 : "sangat baik" 

B. Penilaian ditin.iau dari beberapa aspek 

No. ASPEK YANG DINILAI 

I FORMAT 
1. Kejelasan pembagian materi 
2. Memiliki daya tarik 
3. Sistem penomoran 
4. Kesesuaian antara teks dan ilustrasi 
5. Pengaturan ruang/tata letak 
6. Jenis dan ukuran huruf 
7. Kesesuaian antara fisik buku dengan siswa 

II BAHASA 
I . Kebenaran tata bahasa 
2. Kesesuain kalimat dengan taraf berpikir dan 

kemampuan membaca serta usia siswa 
3. Mendorong minat baca 
4. Kesederhanaan struktur kalimat 
5. Kejelasan petunjuk dan arahan 
6. Sifat komunikatifbahasa yang digunakan 

III ILUSTRASI 
1. Dukungan ilustrasi untuk mcmperjelas 

konsep 
2. Memberi rangsangan secara visual 
3. Memiliki tampilan yang jelas 
4. Mudah dipahami 
5. Menggunakan konteks lokal 

SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 5 
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IV IS I 
1. Kebenaran isi/materi 
2. Merupakan materi yang esensial 
3. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 

logis 
4. Kesesuaian dengan standar kompetensi 

Kurikulum 2006 
5. Kesesuaian dengan Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) 
6. Kesesuaian urutan materi 
7. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran 

C. Penilaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum *l: 
a. Buku Siswa ini: b. Buku Siswa ini: 

1 : tidak baik 1 : Belum dapat digunakan dan masih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 
3 : cukup baik 2 : Dapat digunakan dengan banyak revisi 
4 : baik 3 : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
5 : sangat baik 4 : Dapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkarilah nomorlangka sesuai penilaian Bapak/!bu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

···························· ······························ 2012 
Validator 

( .................................................... ) 
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LEMBAR V ALIDASI 
LEMBAR KEG IATAN SISW A (LKS) 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis 
Nama Validator 
Pekerjaan 

A. Petunjuk: 

: Ika Wirahmad 

Berilah tanda eek list ( '1) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibu! 
Keterangan: 

1 : "tidak baik" 
2 : "kurang baik" 
3 : "cukup baik" 
4 : "bail(' 
5 : "sangat bail(' 

B. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek 

No. ASPEK YANG DINILAI 

I FORMAT 
1. Kejelasan pembagian materi 
2. Memiliki daya tarik 
3. Sistem penomoran 
4. Pengaturan ruang/tata letak 
5. Jenis dan ukuran huruf 
6. Kesesuaian antara fisik LKS dengan siswa 

II BAHASA 
1. Kebenaran tata bahasa 
2. Kesesuain kalimat dengan taraf berpikir dan 

kemampuan membaca serta usia siswa 
3. Mendorong minat untuk bekerja 
4. Kesederhanaan struktur kalimat 
5. Kalimat soal tidak mengandung arti ganda 
6. Kejelasan petunjuk dan arahan 
7. Si fat komunikatif bahasa yang digunakan 

SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 5 
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III ISi 
1. Kebenaran isi/materi 
2. Merupakan materi/tugas yang esensial 
3. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 

logis 
4. Kesesuaian dengan pembelajaran matematika 

realistik 
5. Kesesuaian tugas dengan urutan materi 
6. Peranannya untuk mendorong siswa dalam 

menemukan konsep/prosedur secara mandiri 
7. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran 

C. Penilaian umum 
Kesimpulan penilaian secara umum *1: 
a. LKS ini: b. LKS ini: 

1 : tidak baik 1 : Belum dapat digunakan dan masih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 
3 : cukup baik 2 : Dapat digunakan dengan banyak revisi 
4 : baik 3 : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
5 : baik sekali 4 : Dapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkarilah nomorlangka sesuai penilaian Bapak/lhu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

···························· .............................. 2012 
Validator 

( .................................................... ) 
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LEMBAR V ALIDASI 
TES HASIL BELAJAR 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : Ika Wirabmad 
Nama Validator 
Pekerjaan 

A. Petunjuk 
1. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebagai pedoman untuk mengisi tabel 

validitas isi, bahasa dan penulisan soal serta rekomendasi, antara lain: 
a. Validitas lsi: 

• Kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran yang tercermin dalam 
indikator pencapaian hasil belajar 

• Kejelasan perumusan petunjuk pengerjaan soal 
• Kejelasan maksud soal 

b. Bahasa dan Penulisan Saal: 
• Kesesuaian bahasa yang digunakan pada soal dengan kaidah Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 
• Kalimat soal tidak menimbulkan penafsiran ganda 
• Rumusan kalimat soal komunikatif, menggunakan bahasa yang 

sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan kata-kata yang dikenal 
s1swa 

2. Berilah tanda eek list ( '1) dalam kolom penilaian yang sesum menurut 
pendapat Bapak/Ibu 
Keterangan: 

Validitas Isi Bahasa & Penulisan Soal Rekomendasi 

V: valid SF: sangat dipahami TR : dapat digunakan 
tanpa revisi 

CV: cukup valid F: dipahami RK: dapat digunakan 
dengan revisi kecil 

KV: kurang valid KF: kurang dipahami RB: dapat digunakan 
dengan revisi besar 

TV: tidak valid TF: tidak dipahami PK: belum dapat 
digunakan, masih 
perlu konsultasi. 
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B. Penilaian terhadap validitas isi, bahasa dan penulisan soal serta 
rekomendasi 

No. Validitas Jsi Bahasa & Penulisan Soal Rekomendasi 
soa/ v CV KV TV SF F KF TF TR RK RB PK 

1 

2 

3a 

3b 

4 

Sa 

Sb 

6 

7 

Sa 

Sb 

C. Komentar dan saran perbaikan 

........................... , .............................. 2012 
Validator 

( .................................................... ) 
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LEMBAR OBSERV ASI 
KEMAMPUAN GURU MENGELOLA PEMBELAJARAN 

MATEMA TIKA REALISTIK 

Nama sekolah 

Ke las/Semester 

Hari/Tanggal 

Pertemuan ke-/No. RP 

Waktu 

NamaGuru 

Pendidikan Terakhir Guru 

Materi Pokok 

Sub Materi Pokok 

Nama Pengamat/Observer 

SMP Negeri 11 Kota Bima 

........... ./Ganjil 

.............. ./ ........................... . 

............... ./ ............................ . 

Perbandingan 

A. Petunjuk: Berilah tanda eek ( ...J ) pada kolom nilai yang sesuai menurut 

penilaian Bapak/lbu: 

4: berarti "Baik" I : berarti "Tidak Baik" 
2 : berarti "Kurang Baik" 
3 : berarti "Cukup Baik" 

5 : berarti "Sangat Baik" 

B. Lembar Pengamatan: 

No Aspek yang diamati 
Nilai 

1 2 3 
1. Pendahuluan: 

a. Kemampuan memotivasi siswa/mengkomunikasikan 
tujuan pembelajaran 

b. Kemampuan menghubungkan pelajaran saat itu dengan 
pelajaran sebelumnya atau membahas PR 

c. Kemampuan menginformasikan langkah-langkah 
pembelajaran 

Nilai Rata-Rata 
2. Kegiatan Inti: 

a. Kemampuan menjelaskan soal/masalah kontekstual 
b. Kemampuan mengarahkan SISWa untuk menemukan 

jawaban dan cara menjawab soal, dengan memberikan 
bantuan terbatas 

c. Kemampuan mengamati cara siswa menyelesaikan soal/ 
masalah 

d. Kemampuan mengoptimalkan interaksi s1swa dalam 
bekerja 

e. Kemampuan mendorong s1swa untuk membandingkan 
jawaban dengan jawaban temannya (dengan tern an 
kelompok) 

4 5 
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f. Kemampuan memimpin diskusi kelas/menguasai kelas 
g. Kemampuan menghargai berbagai pendapat siswa 
h. Kemampuan mengarahkan SISWa untuk menemukan 

sendiri dan menarik kesimpulan tentang konsep/prinsip/ 
definisi/teorema /rumus/prosedur matematika 

1. Kemampuan mendorong s1swa untuk mau bertanya, 
mengeluarkan pendapat atau menjawab pertanyaan 

j. Kemampuan mengajukan dan menjawab pertanyaan 
Nilai Rata-Rata 

3. Penutup: 
a. Kemampuan menegaskan hal-hal penting/inti san 

berkaitan dengan pembelajaran 
b. Kemampuan menyampaikan judul sub materi berikutnya/ 

memberikan PR kepada siswa/menutup pelajaran 
Nilai Rata-Rata 

4. Kemampuan Mengelola Waktu: 
Nilai Rata-Rata 

5. Suasana Kelas: 
a. Antusias Siswa 
b. Antusias Guru 

Nilai Rata-Rata 
Nilai Rata-Rata Keseluruhan 

C. Saran dan Komentar Pengamat/Observer: 

Kota Bima ................................. . 

Pengamat/Observer 
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LEMBAR OBSERV ASI AKTIVIT AS SISW A 

A. Petunjuk: 

NAMA SEKOLAH 

KELAS/SEMESTER 

HARl/TANGGAL 

PERTEMUAN KE- /NO. RP 

WAKTU 

MATERI POKOK 

SUB MATERI POKOK 

NAMA OBSERVER 

SMP NEGERI 11 KOT A BIMA 

.............. / GANJIL 

............... / ............................. . 

.......... ./ .................................. . 

PERBANDINGAN 

1. Amatilah aktivitas siswa dalam kelompok sampel yang telah ditentukan sebelumnya (terdiri dari 2 siswa kelompok atas, 2 siswa kelompok sedang dan 2 
siswa kelompok bawah) selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

2. Tuliskanlah hasil pengamatan Anda pada lembar pengamatan, dengan prosedur sebagai berikut: 
a. Setiap 4 menit, pengamat melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa, kemudian 1 menit berikutnya menuliskan kode atau nomor kategori 

aktivitas siswa yang sesuai 
b. Kode/nomor kategori pengamatan ditulis secara berurutan sesuai dengan kejadian, pada baris dan kolom yang sesuai. 
c. Pengamatan dilakukan sejak dimulai sampai berakhirnya pembelajaran. 

3. Kode/nomor kategori aktivitas siswa ditentukan sebagai berikut: 
1. Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru/teman 
2. Membaca/memahami masalah kontekstual di Buku Siswa atau LKS 
3. Menyelesaikan masalah atau menemukan cara penyelesaian masalah 
4. Membandingkanjawaban dalam diskusi kelompok atau diskusi kelas 
5. Bertanya/menyampaikan pendapat/ide kepada guru atau teman 
6. Menarik kesimpulan suatu konsep atau prosedur 
7. Perilaku yang tidak relevan dengan KBM (seperti: melamun, berjalan-jalan di luar kelompok belajarnya, membaca buku/mengerjakan tugas mata 

pelajaran lain, bermain-main dengan teman dan lain-lain). 
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B. Lem bar Pengamatan: 

Pengamatan pada men it ke- .... 
N Ke/om-

Nama Siswa 
pok 0 5 /() 15 2() 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 H5 90 95 !00 105 110 115 120 125 130 135 

1 

2 
At as 

3 

4 
Tengah 

5 

6 
Bawah 

I 

C. Komentar dan Saran Pengamat/Observer: 

Kota Bima, .................................... 2012 

Pengamat/Observer 
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ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PERANGKAT DAN 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK 

Nama Sekolah : SMP Negeri 11 Kota Bima Nama Siswa 

Mata Pelajaran : Matematika Ke I as/Semester : ............................ . 

Materi Pokok : Perbandingan Hari/Tangga\ 

Petunjuk: 
I. Berilah tanda eek ("'4 ) pada kolom yang sesuai dengan pendapatmu sendiri, tanpa 

dipengaruhi oleh siapapun. 
2. Pengisian angket ini tidak mempengaruhi nilai matematikamu, sehingga kamu tidak 

perlu takut mengungkapkan pendapatmu yang sebenamya. 

No. Aspek yang direspon 
Respon Siswa 

Senan2 Tidak 
I. Apakah kamu merasa senang a tau tidak terhadap 

komponen pembelajaran berikut ini? 
a. Materi Pelajaran . ........ . ........ 
b. Buku Siswa ......... . ........ 
c. LKS ......... . ........ 
d. Tes Hasil Belajar ......... ......... 
e. Suasana Pembelajaran di kelas . ........ . ........ 
f. Cara guru mengajar ......... . ........ 

Baru Tidak 
2. Apakah komponen pembelajaran berikut In! bagimu, 

baru atau tidak? 
a. Materi Pelajaran ......... . ........ 
b. Buku Siswa ·······-· . ........ 
c. LKS ......... . ........ 
d. Tes Hasil Belajar ......... ......... 
e. Suasana Pembelajaran di kelas ......... . ........ 
f. Cara guru mengajar ......... ········· 

Berminat Tidak 
3. Apakah kamu berminat atau tidak untuk mengikuti 

pembelajaran selanjutnya, seperti yang baru saja kamu ........ ......... 
ikuti? 

Jelas Tidak 
4. Apakah kamu dapat memahami dengan jelas atau 

tidak bahasa yang digunakan dalam: 
a. Buku Siswa? ............ . ........ 
b. Lem bar Kegiatan Siswa (LKS)? ········· . ........ 
c. Tes Hasil Belajar? ......... . ........ 

Tertarik Tidak 
5. Apakah kamu tertarik atau tidak dengan penampilan 

(tulisan, ilustrasi/gambar dan letak gambar), yang 
terdapat dalam: 
a. Buku Siswa? ............ . ........... 
b. LKS? ......... . ........ 
c. Tes Hasil Belajar? ......... . ........ 
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LAMPIRAN C 

LAMPIRAN C: ANALISIS DATA BASIL UJI COBA 
1. Validitas tiap Butir Tes 
2. Reliabilitas tiap Butir Tes 
3. Sensitivitas tiap Butir Tes 
4. Persentase Aktivitas Siswa 
5. Hasil Pengamatan Kemampuan Guru Mengelola 

Pembelajaran 
6. Respon Siswa terhadap Kegiatan Pembelajaran 
7. Tanggapan Validator tentang Perangkat yg 

dikembangkan 
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V ALIDIT AS TIAP BUTIR TES 

Nci Nama Siswa 
Skor Tiap Butir Soal Postes skor 

1 2 3a 3b 4 Sa Sb 6 7 Sa 8b total 
1 ABDUL IKHSAN 2 0 2 2 1 3 1 2 3 0 3 19 

2 AINUN RAFl'AH 3 2 0 2 3 3 2 1 3 2 3 24 

3 AINUN SARI 3 2 1 0 2 3 1 1 1 0 1 15 

4 AKBAR 1 0 0 0 1 1 3 1 3 0 1 11 

5 ARDIANSYAH 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 3 20 

6 ARIFIN MANTO 3 2 2 1 1 3 1 3 1 2 1 20 

7 ATIKA 1 0 0 0 1 3 3 3 3 0 1 15 

8 DARMANSYAH 2 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 14 

9 DARMAWATI 2 0 2 2 2 1 1 3 1 2 0 16 

10 DITA MIRANTI 2 0 2 2 1 3 3 3 3 0 1 20 

11 FARIANSYAH 2 0 2 2 1 1 1 1 3 1 1 15 

12 FITRI HANDAYANI 2 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11 

13 HADI KUSUMA 2 2 2 2 1 1 3 1 1 2 1 18 

14 IHSAN PUTRA 1 2 1 1 3 1 3 2 1 1 1 17 

15 IRAWATI 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 28 

16 JIHADADHAR 2 2 0 1 3 3 1 3 3 0 1 19 

17 KUSMIATI 1 0 2 2 3 1 1 3 3 1 1 18 

18 M. DHAFA PRAMUDI 1 0 1 2 1 1 1 3 3 2 1 16 

19 M. IDHAR 2 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 18 

20 MIRNAWATI DEWI 2 0 2 2 1 1 1 1 3 0 1 14 

21 MU' AMAR 1 2 2 2 1 1 1 3 3 0 3 19 

22 NILA MIYANTI 1 0 1 1 1 1 1 3 3 2 1 15 

23 NISFU SA'BAN 2 0 2 2 1 3 1 3 3 1 1 19 

24 NURFAJAH 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 28 

25 NURMALA SARI 2 0 0 2 1 1 1 3 1 1 1 13 

26 PUTRI KARNILITA 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 27 

27 RANDI HERMAN 2 0 2 2 1 3 3 3 3 2 3 24 

28 RIRIN ARYANI 3 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 19 

29 SANJAYA WIRDANA 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 29 

30 SYAIFUL EFENDI 3 2 0 0 1 1 1 3 1 0 2 14 

31 TITA HARYATI 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 27 

32 VIVI DWININGSIH 1 0 0 0 1 3 3 1 1 2 1 13 

33 YANI 1 0 0 0 1 3 3 3 1 1 1 14 

34 YENI llN PARYANTI 1 0 0 0 1 3 1 1 1 1 1 10 

35 YUDISTIRA 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 18 

36 ABDURRAHMAN 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 10 

37 ADITIANSYAH 2 2 0 2 2 3 3 3 3 0 1 21 

38 AKSA 3 2 1 1 1 3 1 3 3 2 1 21 

39 AMINAH WULANDAF 2 2 1 1 3 3 3 1 3 0 1 20 

40 ANDIANSYAH 1 0 1 0 1 3 3 3 3 0 1 16 

Jumlah n 44 47 49 61 85 73 92 92 45 60 725 

Korelasi 0,542 0,489 0,434 0,639 0,551 0,486 0,425 0,454 0,526 0,419 0,632 

Tingkat korelasi cukup cukup cukup tinggi cukup cukup cukup cukup cukup cukup tinggi 
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RELIABILIT AS TIAP BUTIR TES 

NCJ Nama Siswa Skor Tiap Butir Soal Postes Skor 
1 2 3a 3b 4 Sa Sb 6 7 8a Sb total 

1 ABDUL IKHSAN 2 0 2 2 1 3 1 2 3 0 3 19 

2 AINUN RAFl'AH 3 2 0 2 3 3 2 1 3 2 3 24 

3 AINUN SARI 3 2 1 0 2 3 1 1 1 0 1 15 

4 AKBAR 1 0 0 0 1 1 3 1 3 0 1 11 

5 ARDIANSYAH 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 3 20 

6 ARIFIN MANTO 3 2 2 1 1 3 1 3 1 2 1 20 

7 ATIKA 1 0 0 0 1 3 3 3 3 0 1 15 

8 DARMANSYAH 2 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 14 

9 DARMAWATI 2 0 2 2 2 1 1 3 1 2 0 16 

10 DITA MIRANTI 2 0 2 2 1 3 3 3 3 0 1 20 

11 FARIANSYAH 2 0 2 2 1 1 1 1 3 1 1 15 

12 FITRI HANDAYANI 2 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11 

13 HADI KUSUMA 2 2 2 2 1 1 3 1 1 2 1 18 

14 IHSAN PUTRA 1 2 1 1 3 1 3 2 1 1 1 17 

15 IRAWATI 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 28 

16 JIHADADHAR 2 2 0 1 3 3 1 3 3 0 1 19 

17 KUSMIATI 1 0 2 2 3 1 1 3 3 1 1 18 

18 M. DHAFA PRAMUDIA 1 0 1 2 1 1 1 3 3 2 1 16 

19 M. IDHAR 2 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 18 

20 MIRNAWATI DEWI 2 0 2 2 1 1 1 1 3 0 1 14 

21 MU' AMAR 1 2 2 2 1 1 1 3 3 0 3 19 

22 NILA MIYANTI 1 0 1 1 1 1 1 3 3 2 1 15 

23 NISFU SA'BAN 2 0 2 2 1 3 1 3 3 1 1 19 

24 NURFAJAH 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 28 

25 NURMALA SARI 2 0 0 2 1 1 1 3 1 1 1 13 

26 PUTRI KARNILITA 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 27 

27 RANDI HERMAN 2 0 2 2 1 3 3 3 3 2 3 24 

28 RIRIN ARYANI 3 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 19 

29 SANJA YA WIRDANA 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 29 

30 SYAIFUL EFENDI 3 2 0 0 1 1 1 3 1 0 2 14 

31 TITA HARYATI 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 27 

32 VIVI DWININGSIH 1 0 0 0 1 3 3 1 1 2 1 13 

33 YANI 1 0 0 0 1 3 3 3 1 1 1 14 

34 YENI llN PARYANTI 1 0 0 0 1 3 1 1 1 1 1 10 

35 YUDISTIRA 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 18 

36 ABDURRAHMAN 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 10 

37 ADITIANSYAH 2 2 0 2 2 3 3 3 3 0 1 21 

38 AKSA 3 2 1 1 1 3 1 3 3 2 1 21 

39 AMINAH WULANDARI 2 2 1 1 3 3 3 1 3 0 1 20 

40 ANDIANSYAH 1 0 1 0 1 3 3 3 3 0 1 16 

Varians 0,533 1,0154 0,661 0,743 0,717 0,984 0,9686 0,8821 0,9333 0,7788 0,769 25,1891 

I l:S2t ~ 8,98525641 I 
I a. ~ 0,707616745 I 
I Reliabiltas I tinggi I 
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SENSITIVIT AS TIAP BUTIR TES 

Skor Tlap Butlr Soal Pretes dan Postes SkorTotal No Nama Slswa 1 2 3a 3b 4 Sa Sb 6 7 Ba 8b 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

1 ABDUL IKHSAN 1 2 0 0 2 2 2 2 2 1 1 3 3 1 2 2 1 3 0 0 0 3 14 19 

2 AINUN RAFl'AH 1 3 0 2 2 0 2 2 2 3 1 3 1 2 1 1 0 3 0 2 0 3 10 24 

3 AINUN SARI 1 3 0 2 1 1 0 0 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 15 

4 AKBAR 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 1 1 7 11 

5 ARDIANSYAH 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 3 3 3 3 0 2 0 3 8 20 

6 ARIFIN MANTO 1 3 0 2 0 2 0 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 0 2 0 1 6 20 

7 ATIKA 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 3 1 3 1 3 0 0 1 1 8 15 

8 DARMANSYAH 1 2 0 2 0 1 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 8 14 

9 DARMAWATI 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 1 1 0 1 1 3 1 1 0 2 0 0 3 16 

10 DITA MIRANTI 1 2 0 0 1 2 1 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 0 0 1 1 15 20 

11 FARIANSYAH 1 2 0 0 0 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 0 1 1 1 9 15 

12 FITRI HANDAYANI 1 2 0 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 6 11 

13 HADI KUSUMA 1 2 0 2 1 2 0 2 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 0 2 1 1 12 18 

14 IHSAN PUTRA 1 1 2 2 0 1 0 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 10 17 

15 IRAWATI 1 3 0 2 2 1 2 2 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 22 28 

16 JIHADADHAR 2 2 2 2 0 0 0 1 1 3 1 3 1 1 3 3 1 3 0 0 1 1 12 19 

17 KUSMIATI 0 1 0 0 0 2 0 2 1 3 0 1 1 1 3 3 3 3 0 1 1 1 9 18 

18 M. DHAFA PRAMUDIJl 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 0 2 1 1 11 16 

19 M. IDHAR 1 2 0 2 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 3 0 3 0 1 0 1 4 18 

20 MIRNAWATI DEWI 2 2 0 0 0 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 0 0 1 1 10 14 

21 MU'AMAR 1 1 0 2 0 2 0 2 1 1 1 1 3 1 3 3 1 3 2 0 1 3 13 19 

22 NILA MIYANTI 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 0 2 1 1 12 15 

23 NISFU SA'BAN 1 2 0 0 0 2 0 2 1 1 1 3 0 1 3 3 3 3 0 1 0 1 9 19 

24 NURFAJAH 1 2 0 2 0 2 1 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 0 2 2 3 16 28 

25 NURMALA SARI 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 10 13 

bersambung ke halaman berikutnya 
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No 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Nama Slswa 

PUTRI KARNILITA 

RANDI HERMAN 

RIRIN ARYANI 

SANJA YA WI ROANA 

SYAIFUL EFENDI 

TITA HARYATI 

VIVI DWININGSIH 

YANI 

YENI llN PARYANTI 

YUDISTIRA 

ABDURRAHMAN 

ADITIANSYAH 

AKSA 

AMINAH WULANDARI 

ANDIANSYAH 

Jumlah 
Skor Makslmum 

Skor Minimum 

Sensltivltas 

Keterangan: 
T1 = Nilai Pretes 
T2 = Nilai Pastes 

1 
T1 T2 

1 2 

1 2 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 
1 1 

1 1 

1 1 

0 2 

1 1 

0 2 

1 3 

0 2 

1 1 

36 77 
3 

0 

0,34167 

2 3a 
T1 T2 T1 T2 T1 
0 2 1 2 0 

0 0 2 2 2 

0 2 0 2 0 

0 2 1 2 1 

0 2 0 0 0 

0 2 2 2 2 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 2 1 1 0 

0 0 0 1 0 

2 2 2 0 0 

0 2 2 1 2 

0 2 1 1 0 

0 0 1 1 1 

6 44 23 47 17 

2 2 
0 0 

0,475 0,3 

Skor Tiao Butlr Soal Pretes dan Postes 
SkorTotal 

3b 4 Sa 5b 6 7 Ba Sb 
T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 
2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 0 2 1 2 16 27 

2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 22 24 

2 0 1 0 3 0 1 1 1 0 1 0 2 1 1 3 19 

2 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 17 29 

0 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 0 0 1 2 9 14 

2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 23 27 

0 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 0 2 1 1 11 13 

0 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 0 1 1 1 7 14 

0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 7 10 

1 3 1 1 1 3 1 3 3 3 3 0 2 1 1 15 18 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 7 10 

2 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 2 1 18 21 

1 1 1 1 3 1 1 3 3 3 3 0 2 1 1 15 21 

1 2 3 3 3 3 3 1 1 3 3 0 0 1 1 14 20 

0 1 1 1 3 2 3 3 3 1 3 0 0 2 1 13 16 

49 47 61 52 85 64 73 76 92 75 92 11 45 42 60 449 725 

2 3 3 3 3 3 2 3 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0,4 0,11667 0,275 0,075 0,13333 0, 14167 0,425 0,15 
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PERSENT ASE AKTIVIT AS SISWA DALAM PEMBELAJ ARAN MATEMATIKA REALISTIK 

Noma Sekolah : SMP Negeri 11 Kota Bima Mata Pelajaran : Matematika 
K e I a s : VII4 (Uji Cobo) Materi Pokok : Perbandingan 

RPI RP II 

Kelompok NamaSiswa Kategori Pengamatan 
Jumlah 

Kategorl Pengamatan 
Jumlah 

1 2 3 4 6 8 7 1 2 3 4 5 8 7 

Atas 
YENI llN PARYANTI 4 3 5 8 5 2 0 27 3 2 5 5 2 1 0 18 

NISFU SA'BAN 4 3 6 7 4 2 1 27 4 2 4 5 1 2 0 18 

Tengah 
PUTRI KARNILITA 4 4 5 8 3 2 1 27 3 2 5 5 1 1 1 18 

ADITIANSYAH 4 3 6 9 2 2 1 27 3 2 5 6 1 1 0 18 

Bawah 
JIHADADHAR 4 4 7 8 3 1 0 27 3 3 5 5 2 0 0 18 

AMINAH WULANDARI 4 4 6 9 2 1 1 27 3 2 5 6 1 1 0 18 

Jumlah 24 21 35 49 19 10 4 162 19 13 29 32 8 6 1 108 

Persentase 14,815 12,963 21,605 30,247 11,728 8,1728 2,4691 100 17,693 12,037 26,852 29,63 7,4074 5,5556 0,9259 100 

RP Ill RPIV 

Kelompok Nama Slswa Kategorl Pengamatan 
Jumlah 

Kategorl Pengamatan 
Jumlah 

1 2 3 4 6 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Atas 
YENI llN PARYANTI 4 3 5 8 3 3 1 27 3 2 4 6 1 2 0 18 

NISFU SA'BAN 4 3 6 8 3 2 1 27 3 2 5 6 1 1 0 18 

Tengah 
PUTRI KARNILITA 4 4 5 8 4 2 0 27 3 2 5 5 1 2 0 18 

ADITIANSYAH 5 4 6 8 2 2 0 27 3 2 4 6 2 1 0 18 

Bawah 
JIHADADHAR 4 5 6 8 2 2 0 27 3 2 5 4 2 2 0 18 

AMINAH WULANDARI 4 4 6 8 3 2 0 27 3 2 5 5 2 1 0 18 

Jumlah 25 23 34 48 17 13 2 162 18 12 28 32 9 9 0 108 

Persentase 16,432 14,198 20,988 29,63 10,494 8,0247 1,2346 100 16,667 11,111 25,928 29,63 8,3333 8,3333 0 100 

amatan 1121314151617 Jumlah 
ertemuan(o/o 16,13l 12,58l23,84l29,78l 9,491l7,022l1,157 100 
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HASIL PENGAMATAN KEMAMPUAN GURU 
MENGELOLA PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK 

Nama Sekolah : SMP Negeri 13 Kota Bima 
Kelas : Vll4 
Nama Guru : Mutmainnah, S.Pd 

Aspek yang dlamatl RPI RP II 

Keaiatan Pendahuluan: 
1. Kemampuan memotivasi siswa/mengkomunikasikan tujuan pembelajaran 5 4 
2. Kemampuan menghubungkan pelajaran saat itu dengan pelajaran sebelumnya atau membahas PR 4 5 
3. Kemampuan menginformasikan langkah-langkah pembelajaran 5 4 

Kegiatan Inti: 
4. Kemampuan menjelaskan soal/masalah kontekstual 3 4 
5. Kemampuan mengarahkan siswa untuk menemukan jawaban dan cara menjawab soal 5 4 
6. Kemampuan mengamati cara siswa menyelesaikan soal/masalah 4 4 
7. Kemampuan mengoptimalkan interaksi siswa dalam bekerja 4 4 
8. Kemampuan mendorong siswa untuk membandingkan jawaban dengan jawaban temannya 4 4 
9. Kemampuan memimpin diskusi kelas/ menguasai kelas 4 3 
10. Kemampuan menghargai berbagai pendapat siswa 5 4 
11. Kemampuan mengarahkan siswa untuk menemukan sendiri dan menarik kesimpulan 

5 4 
tentang konsep/prinsip/definisi/teorema/rumus/prosedur matematika 

12. Kemampuan mendorong siswa untuk mau bertanya, mengeluarkan pendapat atau 
4 4 

menjawab pertanyaan 
13. Kemampuan mengajukan dan meniawab pertanyaan 4 5 

Kegiatan Penutup: 
14. Kemampuan menegaskan hal-hal penting/inti sari berkaitan dengan pembelajaran 4 5 
15. Kemampuan menyampaikan judul sub materi berikutnya/memberikan PR/menutup pelajaran 5 4 

Lain-lain: 
16. Kemampuan mengelola waktu 4 3 
17. Antusias siswa 4 4 
18. Antusias guru 5 4 

RP Ill RP IV Rata-rata 

4 4 4,25 
4 5 4,5 
4 4 4,25 

4 5 4 
5 5 4,75 
5 4 4,25 
4 4 4 
3 4 3,75 
5 4 4 
4 5 4,5 

4 4 4,25 

4 4 4 

4 4 4,25 

4 5 4,5 
4 4 4,25 

4 3 3,5 
5 5 4,5 
5 5 4,75 
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No. 

1 

2 

3 

4 

5 

RESPON SISWA TERHADAP PERANGKAT DAN PELAKSANAAN 

PEMBELAJ ARAN MATEMATIKA REALISTIK 

Nama Sekolah : SMPN 13 Kota Bima 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
K e I a s : Vll4 (Uji Coba) 

Aspek yang direspon 

Perasaan siswa terhadap komponen pembelajaran 
a. Materi pelajaran 
b. Buku siswa 
c. LKS 
d. Tes Hasil Belajar 
e. Suasana pembelajaran di kelas 

f. Cara guru mengajar. 

Pendapat siswa terhadap komponen pembelajaran 

a. Materi pelajaran 
b. Buku siswa 
c. LKS 
d. Tes Hasil Belajar 
e. Suasana pembelajaran di kelas 

f. Cara guru mengajar 

Pendapat siswa tentang minat untuk mengikuti 

pembelajaran selanjutnya dengan PMR 

Pendapat siswa tentang pemahaman bahasa yang 

digunakan dalam: 
a. Buku siswa 
b. LKS 
c. Tes has ii be la jar 

Pendapat siswa tentang penampilan (tulisan, 

ilustrasi/gambar dan letak gambar) dalam: 

a. Buku siswa 
b. LKS 
c. Tes hasil belajar 

Respon Siswa Persentase 

senang tdksenang senang tdksenang 
·- ----- ------------- ----· -·--·-- --- --- --·- -- ---------· 

40 0 100 0 
39 1 97,5 2,5 
39 1 97,5 2,5 

39 1 97,5 2,5 

35 5 87,5 12,5 
40 0 100 0 

baru tklak ban.a baru tidak baru 
- ------- - --· ·-- .. _________ . _____ - -- ------------- ~---·---- ----------

37 3 92,5 7,5 

38 2 95 5 
38 2 95 5 

35 5 87,5 12,5 

39 1 97,5 2,5 

40 0 100 0 

berminat tdk berminat berminat tdk berminat 
k-.- ______ 

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

40 0 100 0 

jelas tidakjelas jelas tidakjelas 
- -------· -----------·----·------- .__ _____ -------- ----- - . --------

36 4 90 10 

36 4 90 10 

38 2 95 5 

tertarik tdk tertarik tertarik tdk tertarik 
---- - -----. - ------------------ ·- - - -- ------- -- .. ---------·--

38 2 95 5 

38 2 95 5 
39 1 97,5 2,5 
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LEMBAR V ALIDASI RENCANA PEMBELAJARAN (RP) 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : Ika Wirahmad 
Nama Validator : .Or~ .. Amr.~.~ .. A.m.~r.J l'f.pd 
Pekerjaan : .Dosen ... S.TK..lP .. B:ima 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list (>i) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibu! 
Keterangan: 

1 : berarti ''tidak baik" 
2 : berarti "kurang bai~' 
3 : berarti "cukup baik" 
4 : berarti "baik" 
5 : berarti ''sanf{at baik'' 

B. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek 

No. ASPEK YANG DINILAI 

FORMAT 
i. Kejelasan pernbagian materi 
2. Si stem penomoran jelas 
3. Pengaturan ruang/tata letak 
4. Jenis dan ukuran huruf sesuai 

r------II ~--t I S I :J' 
1. Kebenaran isi/materi 
2. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang , 

logis 
3. Kesesuaian dengan standar kompetensi 

Kurikulum 2006 
4. Pemilihan strategi, pendekatan, metode dan 

sarana pembelajaran dilakukan dengan tepat, 
sehingga memungkinkan siswa aktifbelajar 

5. Kegiatan guru dan kegiatan siswa dirumuskan 
secara jelas dan operasional, sehingga mudah 
dilaksanakan oleh guru dalam proses 
pembelajaran di kelas 

6. Kesesuaian dengan pembelajaran matematika 
realistik (PMR) 

7. Kesesuaian urutan materi 

SKALA PENILAIAN 
l 2 3 4 5 

v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 

v 

__ l~ Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan 
Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran 

);-"" i I 

-. __ __L_~~\/ __ l __ J 
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III BAHASA 

~ I. Kebenaran tata bahasa 
,.,, Kesederhanaan struktur kalimat .:... 

3. Kejelasan petunjuk dan arahan ~ 4. Sifat komunikatif bahasa yang digunakan 
--

C. Penilaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum *l: 
a. Rencana Pembelajaran m1: b. Rencana Pembelajaran ini: 

1 : tidak baik 1 : Belurn dapat digunakan dan rnasih 
2 : kurang baik rnemerlukan konsultasi 
3 : cukup baik 2: Dapat digunakan dengan banyak revisi 

'4) baik {j). Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
Y: baik sekali 4 : Dapat digunakan tanpa revisi 

*) !ingkarilah nomor/angka sesuai penilaian Bapak! Jhu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

···························· .............................. 2012 
Validator 

<21 
( ... O.r:. ... A~r.0.~ ..... Ami:..r .. M· .. ~ · 

42829.pdf 



LEMBAR V ALIDASI BUKU GURU 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : Ika Wirahmad d 
Nama Validator : D.r. ... Am.r:-~.l.:'\ ..... ~.mf.t:"; M·Pi · 
Pekerjaan : .D.~&t. U) ... S.T.K.l. P ... lbi.mt:t . 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list(\/) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibu! 
Keterangan: 

1 : berarti "tidak haik'' 
2 : berarti "kurang baik" 
3 : berarti ''cukup baik'' 
4 : berarti "haik" 
5 : berarti "sangat baik" 

B P 'I . d'f . d . b b . em a1an 1 m1au an e eraoa asoe k 

[No. ASPEK YANG DINILAI 
SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 5 --

I FORMAT 
1. Kejelasan pembagian materi v" 
2. Memiliki daya tarik v 
3. Sistem penomoran jelas v 
4. Kesesuaian antara teks dan ilustrasi v 
5. Pengaturan ruang/tata letak ~ 6. Jenis dan ukuran huruf sesuai 

II BAHASA 
I. Kebenaran tata bahasa v 
2. Kejelasan petunjuk/arahan. komentar dan v 

penyelesaian masalah v 
3. Kesederhanaan struktur kalimat 
4. Sifat komunikatif bahasa yang digunakan v 

III ILUSTRASI 
1. Dukungan ilustrasi v • 
J Memiliki tampilan yang jelas I I v1 
3. Mudah dipahami v 

IV l S I 
1. Kebenaran isi/materi 

~ 2. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 
I 
I logis v I 
I 

,., 
Kesesuaian urutan materi 

I 
I 

.) . v I 4. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran I 
[ ___ 
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C. Penilaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum *l: 
a. Buku Guru ini: b. Buku Guru ini: 

I : tidak baik 1 : Belum dapat digunakan dan masih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 
3 : cukup baik 2 : Dapat digunakan dengan banyak revisi 
~aik {J). Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
~ baik sekali 4 : Dapat digunakan tanpa n:visi 

*) lingkari/ah nomor/angka sesuai penilaian Bapak/Jhu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

···························· ······························ 2012 
Validator 

~ 
( .................................................... ) 
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LEMBAR V ALIDASI BUKU SISW A 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : Ika Wirahmad 
Nama Validator : . Dt: . .Amro.n. .. 8.r.r.>.1~.r:-:J M· Pel 
Pekerjaan : .DO.sc?.n .... S.T~J.P .. 81"~ 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list {--J) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibu! 
Keterangan: 

1 : berarti "tidak baik" 
2 : berarti "kurang bail<' 
3 : berarti "cukup haik" 
4 : berarti "balk" 
5 : berarti "sangat haik" 

B. Penilaian ditin_iau dari beberapa aspek 

No. ASPEK YANG DINILAI 

I FORMAT 
I. Kejelasan pembagian materi 
2. Memiliki daya tarik 
3. Sistem penomoranjelas 

! 4. Kesesuaian antara teks dan ilustrasi 
i / 5. Pengaturan ruang/tata letak 

: t' 6. Jenis dan ukuran huruf sesuai 
i---~- ~e~~suaian antara fisik buku dengan siswa r-
1 II BAHASA 
, 1 . Kebcnaran tata bahasa I 

I 2. Kesesuain kalimat dengan taraf berpikir dan 
' kemampuan membaca serta usia siswa 

3. Mendorong minat baca 
4. Kesederhanaan struktur kalimat 
5. Kejelasan petunjuk dan arahan 
6. Si fat komunikatif bahasa yang digunakan 

III ILUSTRASI 
1. Dukungan ilustrasi untuk memperjelas 

konsep 
2. Memberi rangsangan secara visual 
3. Memiliki tam pi Ian yang jelas 
4. Mudah dipahami 
5. Meng1mnakan konteks lokal 

SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 s 

v 
v 
ti 
v 
~ ,,-/ . 
v 
v 

v 
• v 
~ 

v 
v 
v 
~ 
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IV IS I 
I . Kebenaran isi/materi 
2. Merupakan materi yang esensial 
3. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 

logis 
4. Kesesuaian dengan standar kompetensi 

Kurikulum 2006 
5. Kesesuaian dengan pembelajaran matematika 

realistik (PMR) 
6. Kesesuaian urutan materi 
7. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran 

C. Penilaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum *>: 
a. Buku Siswa ini: b. Buku Siswa ini: 

v 
v 
v 
l/ 

.v 

1 : tidak baik 1 : Belum dapat digunakan dan masih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 
3 : cukup baik 2 : Dapat digunakan dengan banyak revisi 

(37 haik 3 : Dapat digunakan dengan sediki1 revisi 
5 : baik sekali {!)- Dapat digunakan tanpa rcvisi 

*} lingkariluh nmmmungka sesuai penilaiun Bupuk//bu 

0. Komentar dan saran perbaikan 

............................ ······························ 2012 
Validator 

C!:7 
c . .D.r. : ... 0..1!1.-:i. r.-0 .ti) ... fl .m. i. r.. J. Ft. J)' d. 
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LEMBAR V ALIDASI 
LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : Ika Wirahmad 
Nama Validator : .P.r.-.. ~m.r.a.~ ... f'.mJ.r.J l'l·fd 
Pekerjaan : .D:=lsen .. S.f.KJP. . .Sima 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list("'./) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/lbu! 
Keterangan: 

1 : berarti "'tidak haik" 
2 : berarti "kurang haik'' 
3 : berarti "cukup haik" 
4 : berarti "ha i k" 
5 : berarti '·sangal haik'' 

B. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek 

I~~:~- --
ASPEK YANG DINILAI 

ii---·- FORMAT 
1. Kejelasan pembagian materi 
2. Memiliki daya tarik 
3. Si stern penomoran jelas 
4. Pengaturan ruang/tata letak 
5. Jenis dan ukuran huruf sesuai 
6. Kesesuaian antara fisik LKS dengan siswa 

II BAHASA 
l. Kebenaran tata bahasa 

- -

2. Kesesuain kalimat dengan taraf berpikir dan 
kemampuan membaca serta usia siswa 

3. Mendorong minat untuk bekerja 
4. Kescderhanaan struktur kalimat 
5. Kalimat soal tidak mengandung arti ganda 
6. Kejelasan petunjuk dan arahan 
7. Si fat komunikatif bahasa yang digunakan 

~-- -

SKALA PENILAIAN 
t 2 3 4 5 

v 
v 
v 
v 
v -

v 
v 

v 
v 

v 
v 
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III ISi 
1. Kebenaran isi/materi v 
2. Merupakan materi/tugas yang esensial v 3. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 

logis v 
4. Kesesuaian dengan pembelajaran matematika v realistik 
5. Kesesuaian tugas dengan urutan materi v 
6. Peranannya untuk mendorong siswa dalam v 

menemukan konsep/prosedur secara mandiri 
I v 7. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran I 

' 
__ l --

C. Penilaian umum 
Kesimpulan penilaian secara umum *): 
a. LKS ini: b. LKS ini: 

I : tidak baik 1 : Belum dapat digunakan dan masih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 
3 : cukup baik 2 : Dapat digunakan dengan banyak revisi 

@) baik Q): Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
5 : baik sekali 4 : Dapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkarilah nomor/angka sesuai penilaian Bapak/Jhu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

.......................................................... 2012 
Validator 

<2:7 
(. J?.:.: .. flm.r.~n ... JIJn~.r.., .. !1:.P.0.) 
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LEMBAR V ALIDASI 
TES HASIL BELAJAR 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : lka Wirahmad .. d 
Nama Validator : .Dr:: .. A.mr.~.~ ... Am1~ H· P 
Pekerjaan : . D.C,e. Y.) .. . $ .T. K..l P. .. .r~·iW>e\ 

A. Petunjuk 
1. Sebagai pedoman untuk mengisi tabel validitas isi, bahasa dan penulisan soal 

serta rekomendasi, hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain: 
a. Validitas Jsi: 

• Kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran yang tercermin dalam 
indikator pencapaian basil belajar 

• Kejelasan perumusan petunjuk pengerjaan soal 
• Kejelasan maksud soal 

h. Bahasa dan Penulisan Soal: 
• Kesesuaian bahasa yang digunakan pada soal dengan kaidah Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 
• Kalimat soal tidak menimbulkan penafsiran ganda 
• Rumusan kalimat soal komunikatif, menggunakan bahasa yang 

sederhana. mudah dimengerti, dan menggunakan kata-kata yang dikenal 
s1swa 

2. Berilah tanda eek list ( '1) dalam kolom penilaian yang sesum menurut 
pendapat Bapak/Ibu 
Keterangan: 

Validitas Isi Bahasa & Penulisan Soal Rekomendasi 

V: valid SDF: sangat dapat dipahami TR : dapat digunakan 
tanpa revisi 

CV: cukup valid DF: dapat dipahami RK: dapat digunakan 
dengan revisi kecil 

KV: kurang valid KDF: kurang dapat dipahami RB: dapat digunakan 
dengan revisi besar 

TV: tidak valid TDF: tidak dapat dipahami PK : belum dapat 
digunakan, masih 

-· perlu konsultasi. 
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B. Penilaian terhadap validitas isi, bahasa dan penulisan soal serta 
rekomendasi 

No. Validitas Jsi Bahasa & Penulisan Soal Rekomendasi 
soal v CV KV TV SDF 

l v v 
2 v v 

3a v 
3b v v 
4 v. v 

I 

l~a v v 
v v i: 5h 

6 v {/ 
7 l/ v 

~8a v v 
ii 8b Vi l/ ; 

C. Komentar dan saran perbaikan 

DF KDF TDF TR Rf( RB PK 

~ v 
v 

v v 
' ' 

v 
v 
v 
V. 
v! 

L/ 
v 

I v i 

............................ ······························ 2012 
Validator 

/ /-. _ _.,., .. ,,, /.--.) .// 
I J' 

\_---
( .. 0. r ... fl~~-~rq~~-····~-~::1.~ .. J .•. M:.P.~ · 
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LEMBAR V ALIDASI RENCANA PEMBELAJARAN (RP) 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : Ika Wira~ad 
Nama Validator : .Dr.· .. ~JP-~ .. J!-1~~·.l.'.\ ... ~.~.J Ms. 
Pekerjaan : .P.t.mii.~.~.n~ .. L ........ . 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list ( -V) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/lbu! 
Keterangan: 

I : "t idak baik" 
2 : "kurang bai~' 
3 : "cukup baik" 
4 : "baik" 
5 : '·sangat baik" 

B. Penilaian ditin.iau dari beberapa aspek 

[N
1
o: F<)RMAT A_SP_E_~K_Y ~-N_G_D_IN_I_L_A_I _____ ~K~~A P~NIL4AIA~ 

1. Kejelasan pembagian materi I I 
2. Sistem penomoran I I 

1 3. Pengaturan ruang/tata letak --+' 
I I~ ~Jenis dan ukuran huruf 1-11 I ---1---+---+-+-----l 

! I . Kebenaran isi/materi II 

2. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang I 
logis 

3. Kesesuaian dengan standar kompetensi ! 
Kurikulum 2006 

4. Pemilihan strategi, pendekatan, metode dan 
sarana pembelajaran dilakukan dengan tepat, 
sehingga memungkinkan siswa aktif belajar 

5. Kegiatan guru dan kegiatan siswa dirumuskan 
secara jelas dan operasional, sehingga mudah 
dilaksanakan oleh guru dalam proses 
pembelajaran di kelas 

6. Kesesuaian dengan Pembelajaran Matematika 
Realistik (PMR) 

7. Kesesuaian urutan materi 
8. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan 

L 9. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran -~------'----'-------'----"----' 
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III BAHASA 
l. Kebenaran tata bahasa 
2. Kesederhanaan struktur kalimat 
3. Kejelasan petunjuk dan arahan 

L_ 4. Sifat komunikatifbahasa yang digunakan 

C. Penilaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum *>: 
a. Rencana Pembelajaran 1m: b. Rencana Pembelajaran ini: 

1 : tidak baik 1 : Belum dapat digunakan dan masih 
2 : kurang baik memerlukan konsultasi 
3 : cukup baik 2 : Dapat digunakan dengan banyak revisi 
4 : haik 3 : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
5 : sangal baik 4 : Dapat digw1akan tanpa revisi 

*) fingkarilah nomorlangka sesuai penilaian Bapak/Jbu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

.......................................................... 2012 
Validator 

c.Or: .... ~!:J~'.h.r.~~-~.l.L~ ... ~.~.J .. ~ 
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LEMBAR V ALIDASI BUKU GURU 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : Ika Wirahhad 
Nama Validator : .D.t:. -~H~~-- .~.L:•A#.!'1 ... ~~; ~ t · 
Pekerjaan : .&.Mii~\?1.L-:'5 ... %. ..... . 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list ( >/) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibu! 
Keterangan: 

1 : "tidak baik:' 
2 : "kurang baik:' 
3 : ··cukup baik" 
4 : "baik" 
5 : "sangat baik" 

B P ·1 . d 0 f . d . b b . em a1an I IOjaU ari e erapa aspe k 

No. ASPEK YANG DINILAI 

I FORMAT 
I. Kejelasan pembagian materi 
2. Memiliki daya tarik 
3. Si stern penomoran j 

I 4. Kesesuaian antara teks dan ilustrasi 
I 5. Pengaturan ruang/tata Jetak 

---t 6. Jenis dan ukuran huruf 
II BAHASA 

! 

I. Kebenaran tata bahasa 
2. Kejelasan petunjuk/arahan, komentar dan 

penyelesaian masalah 
3. Kesederhanaan struktur kalimat 
4. Si fat komunikatif bahasa yang digunakan 

III ILUSTRASI 
1. Dukungan ilustrasi 
2. Memiliki tampilan yang jelas 
,, 

Mudah dipahami .) . 
IV I S I 

1. Kebenaran isi/materi 
2. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 

logis 
3. Kesesuaian urutan materi 
4. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran 

~ 

SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 5 

I 
I 

+-I 
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C. Penilaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum *): 
a. Buku Guru ini: b. Buku Guru ini: 

1 : tidak baik l : Belum dapat digunakan dan masih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 
3 : cukup baik 2 : Dapat digunakan dengan banyak revisi 
4 : baik 3 : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
5 : baik sekali 4 : Dapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkarilah nomor/angka sesuai penilaian Bapakl!bu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

........................... , .............................. 2012 
Validator 

(.Dr:: .. ~~~.hr.1:1.ddi)n .... <:1.~.1 .. ~s. 

42829.pdf 



LEMBAR VALIDASI BUKU SISWA 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 

: Ika Wirahmad Penulis 
Nama Validator 
Pekerjaan 

: J?r .... ~l;j.ci~.9!":Y.41/d1'n .. t)~,.,..~. 
: .P.~m~ .m.~rl"6 .. . r ....... . 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list (...J) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/lbu! 
Keterangan: 

1 : "tidak bai~' 
2 : "kurang baik" 
3 : ''cukup baik" 
4: ''baik" 
5 : ··sangal baik'' 

B. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek 

i-.:rF~ i~~~- __ ASPEK YANG DINILAI 

l l FORMAT 
I I 

I I l . Kejelasan pembagian materi 
I 2. Memiliki daya tarik 

3. Sistcm penomoran 
4. Kesesuaian antara teks dan ilustrasi 
5. Pengaturan ruang/tata letak 
6. Jenis dan ukuran huruf 
7. Kesesuaian antara fisik buku dengan siswa 

II BAHASA 
1. Kebenaran tata bahasa 

SKALA PENILAIAN 

-~J__-~_ 2 3 4 5 

i 

2. Kesesuain kalimat dengan taraf berpikir dan 
kemampuan membaca serta usia siswa 

3. Mendorong minat baca 
4. Kesederhanaan struktur kalimat 
5. Kejelasan petunjuk dan arahan 
6. Sifat komunikatifbahasa yang digunakan 

III ILUSTRASI 
: 
1 

1. Dukungan ilustrasi untuk memperjelas 
, konsep 
I
I 

, 2. Memberi rangsangan secara visual 
I 3. Memiliki tampilan yangjelas 
I 14. Mudah dipahami 
l__ _5_. _0enggunakan konteks lokal 
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IV IS I 
1. Kebenaran isi/materi 
2. Merupakan materi yang esensial 
3. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 

logis 
4. Kesesuaian dengan standar kompetensi 

Kurikulum 2006 
5. Kesesuaian dengan Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) 
6. Kesesuaian urutan materi 
7. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran 

C. Penilaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum *l: 
a. Buku Siswa ini: b. Buku Siswa ini: 

I : tidak baik 1 : Belum dapat digunakan dan rnasih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 
3 : cukup baik 2 : Dapat digunakan dengan banyak revisi 
4 : baik 3 : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
5 : sangat baik 4 : Dapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkarilah nomor/angka sesuai penilaian Bapakl!bu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

........................... , .............................. 2012 
Validator 

(.~r.· .. 9tJ~r.h.r:-.~d.~!~.~ ... A..P.:.J .. ~.S') 
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LEMBAR V ALIDASI 
LEMBAR KEG IATAN SISW A (LKS) 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : lka Wirahmad 
Nama Validator : .flr.· .. ~~~~.r:~.tJ.~ffJ) .. ~-~J. J;IJ 
Pekerjaan : . f~•?"?~i mbt'Jj .. .'!. ........... . 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list ('1) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/lbu! 
Keterangan: 

1 : "tidak baik'' 
2 : "kurang haik" 
3 : --cukup baik'' 
4: "baik" 
5 : ··mngat baik" 

B. Pcnilaian ditinjau dari beberapa aspek 
r--------

IN;. ASPEK YANG DINILAI 

FORMAT 
1. Kejelasan pembagian materi 
2. Memiliki daya tarik 
3. Sistem penomoran 
4. Pengaturan ruang/tata letak 
5. Jenis dan ukuran huruf 
6. 

r-
Kesesuaian antara fisik LKS dengan siswa 

II BAHASA 
1. Kebenaran tata bahasa 
2. Kesesuain kalimat dengan taraf berpikir dan 

I kemampuan membaca serta usia siswa 
3. Mendorong minat untuk bekerja 
4. Kesederhanaan struktur kalimat 
5. Kalimat soal tidak mengandung arti ganda 
6. Kejelasan petunjuk dan arahan 
7. Sifat komunikatif bahasa yang digunakan 

SKALA PENILAIAN 
I 2 3 4 5 
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III ISi 
1. Kebenaran isi/materi 
2. Merupakan materi/tugas yang esensial 
3. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 

logis 
4. Kesesuaian dengan pembelajaran matematika 

realistik 
S. Kesesuaian tugas dengan urutan materi 
6. Peranannya untuk mendorong siswa dalam 

menemukan konsep/prosedur secara mandiri 
____ m_ ~- Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran _J_--'-'----'----"-----'----' 

C. Penilaian umum 
Kesimpulan penilaian secara umum *l: 
a. LKS ini: b. LKS ini: 

1 : tidak haik 1 : Belum dapat digunakan dan masih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 
3 : cukup baik 2: Dapat digunakan dengan banyak revisi 
4 : baik 3 : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
5 : baik sekali 4 : Dapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkarilah nomorlangka sesuai penilaian Bapakllbu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

........................... , .............................. 2012 
Validator 

(.D.r. .... ~c::h.r.~.d.Jj_,,_ __ ~g.,A.M~ 
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LEMBAR V ALIDASI 
TES BASIL BELAJAR 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : lka Wirahmad 
Nama Validator 
Pekerjaan 

: .l?.":':.?~~.9h.t!-(drf in .. ~.~.J MJ. 
: :P.e.. P.7. D;. n>. Pi.~~ .. I ....... . 

A. Petunjuk 
I. Hal-ha! yang perlu dipertimbangkan sebagai pedoman untuk mengisi tabel 

validitas isi, bahasa dan penulisan soal serta rekomendasi, antara Iain: 
a. Validitas Jsi: 

• Kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran yang tercermin dalam 
indikator pencapaian hasil belajar 

• Kejelasan perumusan petunjuk pengerjaan soal 
• Kejelasan maksud soal 

h. Bahasa dan Penulisan Soal: 
• Kesesuaian bahasa yang digunakan pada soal dengan kaidah Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 
• Kalimat soal tidak menimbulkan penafsiran ganda 
• Rumusan kalimat soal komunikatif, menggunakan bahasa yang 

sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan kata-kata yang dikenal 
s1swa 

2. Berilah tanda eek list ('1) dalam kolom penilaian yang sesua1 menurut 
pendapat Bapak/Ibu 
Keterangan: 

Validitas Isi Bahasa & Penulisan Soal Rekomendasi 

V: valid SF: sangat dipahami TR : dapat digunakan 
tanpa revisi 

CV: cukup valid F: dipahami RK: dapat digunakan 
dengan revisi kecil 

KV: kurang valid KF: kurang dipahami RB: dapat digunakan 
dengan revisi besar 

TV: tidak valid TF: tidak dipahami PK : belum dapat 
digunakan, masih 
perlu konsultasi. 
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B. Penilaian terhadap validitas isi, bahasa dan penulisan soal serta 
rekomendasi 

-

No. Validitas lsi Bahasa & Penulisan Soal Rekomendasi 
!Wa[ v CV KV TV SF F KF TF TR RK RB PK 

!1 
~:<..=-=--~ 

L_ 

1-2 
L 

3a 

3b 

I 4 
' 

Sa 

Sb 

6 

7 

Sa 

Sb 

C. Komentar dan saran perbaikan 

........................... , ······························ 2012 
Validator 
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LEMBAR V ALIDASI RENCANA PEMBELA.JARAN (RP) 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika llealistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : Ika Wirahmad 
Nama Validator : Dr., .. H.·.A.qu.s .. 5.ant0.$".1 H·Fid 
Pekerjaan : .P.e.018im1H~.J[ ..... 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list cV) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibu! 
Keterangan: 

1 : "tidak hai k" 
2 : ''kurang baik'" 
3 : "cukup haik" 
4: ''baik" 
5 : "sangat huik" 

B. Penilaia1_1 __ di!!_aj_a_ll dari beberapa a~~e ___ k~~-

FORMA_T_A_s __ r __ E_K_Y_A ___ N_G_D_IN __ I_L_A_I ___ ~-1 ~+i~NGt~-1 No. 

II 

I. Kejelasan pembagian materi 1 I 1 1 

I : 11. •v I ') Sistem penomoran 1 

3. Pcngaturan ruang/tata letak i I V 
1 

~· SJ;nis_d<_l:ll ukuran huruf __ ---~: _r\ ___ t
1

i 

1. Kcbenaran isi/materi 
2. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang ( 1· 

logis I 
1 

3. Kesesuaian dengan standar kompetensi ' ' 
Kurikulum 2006 

4. Pemilihan strategi. pendekatan, metode dan 
sarana pembelajaran dilakukan dengan tepat, 
sehingga memungkinkan siswa aktif belajar 

5. Kegiatan guru dan kegiatan siswa dirumuskan 
secara jelas dan operasional. sehingga mudah 
dilaksanakan oleh guru dalam proses 
pembelajaran di kelas 

6. Kesesuaian dengan Pembelajaran Matematika 
Realistik (PMR) 

7. Kesesuaian urutan materi 
8. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan 
9. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran 

v 
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Ill BAHASA 
! I. Kebl.'naran tata bahasa 
' 2. Kesecierlianaan struktur kalimat v 

3. Kejelasan pctunjuk dan arahan 
4. Sifat komunikatifbahasa van, ciil!unakan 

C. Pcnih1ht11 um um 
Rekoml'nciasi/kesimpulan penilaian secara u111u111 ' 1

: 

a. Rcncana Pcmbelajaran 1111: b. Rcncana Pl'mbl'iajar<111 ini: 
I : ticiak baik I : l3elu111 dapat digunak<rn d;111 1m:-.ih 
2: kurang baik memerlukan ku11sultasi 
3: cukup haik ': Dapat Jigu11ab11 Jc11g<111 h<11·1)ak ll'\ i:>i 

(Dbaik (i}: D<1p<1t cligu11aka11 dc11g<111 "cd1kit rc1. i~i 
5: sangat baik ..+: Dapat cligun<.1b11 l<lllpa re\ i-,1 

*) /ingkarilah 110111ur,a11gka se.111ai pe11iloia11 1Ja1;uk JIJ/I 

D. Komcntar da11 san.111 pcrbaikan 

... .2:J -~ II - ... 2()12 
\,tliJatm 

~1M.~~, 
..................................... ) 
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LEM BAR V ALI DASI BUK'.U GURU 

Mata Pelajaran : Matematjka 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : lka Wirahmad 

: .0. r: .H i:fl8t.1s, .. ~a.ntaSo; f-f. pt{ 
: . p..e.n?u. m.bt n:;. .11. .... 

Nama Validator 
Peker,jaan 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list C')) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibu! 
Keterangan: 

1 : "tidak baik'" 
2 : ·'kurang haik" 
3 : ·'cukup haik'" 
4: "'haik'" 
5 : "sangat haik'' 

B P ·1 . d'f . d . b b . em a.an 1 m.1au an e erapa aspe k 

No. ASPEK YANG DINILAI 

I FORMAT 
I. Kejelasan pembagian materi 
1 Memiliki daya tarik 
,., 

Sistem penomoran j -'. 
4. Kesesuaian antara teks dan ilustrasi 
5. Pengaturan ruang/tata letak 
6. Jenis dan ukuran huruf 

------------ -----·------- ---- -~---~-----

II BAHASA 
I. Kebenaran tata bahasa 

--- -

2. Kcjelasan petunjuk/arahan. komentar dan 
penyelesaian masalah 

3. Kesederhanaan struktur kalimat 
4. 

SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 5 

I 

Iv 
I 
I 

t/ 
: v 

I/ 

v 
)l/ ---·-- ------- - ~ ' --

! 

I 
v' 

' v ! 

i v 
v 

I 

i 

I 

' -1 

Si fat komunikatif bahasa yang digunakan 
f----------

III ILUSTRASI 
1. Dukungan ilustrasi 

I L/ 
2. Memiliki tampilan yang jelas v 
3. Mudah dipahami v 

IV I S I 
1. Kebenaran isi/materi 

I 
v 

2. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang t/ I 

logis v 
3. Kesesuaian urutan materi 
4. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran v 
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C. Penilaian umum 
Rckornendasi/kesimpulan pcnilaian secara u111um •1

: 

a. Buku Guru ini: b. l3uku Guru ini: 
I : tidak baik I : Bclurn dapat digunakan J~in 1msih 111c1111:rlukan 
2 :kurangbaik konsultasi 
~: cukup baik 2: Dapat digunabn dcngan b~tll)ak rcvisi 
(.:!): ba ik 3 : Dapat d igunabn dengan scd ik it rn is i 

5: baik scbli (3): Dapat digunabn tanpa 1·l·\ 1si 

*) /ingkurilah no11wr ungku .11.'.11wi fJl.'llil(//(/11 !Jueuk lh11 

D. Komcntar dan saran pcrbaikan 

··············· -a.-:r..~ I/ -
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LEMBAR V ALIDASI BUKU SISW A 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : lka Wirahmad 
Nama Validator : P.r:.Jl.· .. A.q.u~ .. $q~fo.&a., M. Pd· 
Peker.jaan : . f?e.n1 b~ vf.>.bi. n.9 .. Jr .. 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list ("1) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pcndapat 
Bapak/Ibu! 
KeteranKan: 

I : "tidak haik'" 
2: ·'kurang hoik .. 
3 : ··cukup haik'" 
4: ··huik" 
5 : ··.mngat haik'" 

B. Penilaian d}!i!!..iau dari beberapa aspek 
No. ASPEK YANG DINILAI ___ -------~KA~A-P~N;~AIA~--i 

FORMAT 
I. Kejelasan pembagian materi 
2. Memiliki daya tarik 
3. Sistem penomoran 
4. Kesesuaian antara teks dan ilustrasi 
5. Pengaturan ruang/tata letak 
6. Jenis dan ukuran huruf 
7. Kesesuaian antara fisik buku dengan siswa 

II BAHASA 
1. Kebenaran tata bahasa 
2. Kesesuain kalimat dengan taraf berpikir dan 

kemampuan membaca serta usia siswa 
3. Mendorong minat baca 
4. Kesederhanaan struktur kalimat 
5. Kejelasan petunjuk dan arahan 

'---+----6_. ~Si fat kom_unikatif bahasa yang digunakan 
III ILUSTRASI 

I. Dukungan ilustrasi untuk memperjelas 
konsep 

2. Memberi rangsangan secara visual 
3. Memiliki tampilan yang jelas 

---r---~- -
IV 

v 
I t.,,, 
' v i 
I 

! v 
I v I 

v 

v 
I 

v 
I v 

v 
v 

I 

i ~+- ! 

Iv I i 

V' ' , I 

v 
i I 

4. Mudah dipahami l i 

5. Menggu_nakan kont_e_~_k_s_l_o_k_al ___________ L _l ___ _ 
v 
v 

~--
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IV \ IS I 
.---~--- i ----·---.-------

! I. Kebe11arn11 is ilmateri 
2. Merupakan 111ateri yang esens ia I 
3. Dikelo111pokka11 dalam bagia11-bagi:111 \ang 

log is 
~. Ke-;e"uai:rn dc11g<111 st:111d:11· kll111pctc1b 1 

Kurikulu111 200(i 

i 5. Kcscsuai:111 dc11g:111 Pc111bclajarn11 .\l:ite111atib 
I J{c:ilistik (P:-.IJ{) 
16. Kesesuaiun urutan materi 
/ 7. Kela)akan sebagai perangkat pe111belajara11 

C. Penilaian 1111111111 

Rekome11dasi/kesimpula11 penilaian sccara umu111 •1
: 

a. Buku SiS\\a ini: b. IJuku Siswa ini: 

v 

I : tidak baik I : Belum dapat digunakan dan 111asih 111c111crlub11 
2 : k ura ng ba ik kons u ltas i 
-~ cu~up buik ' : Dapat digunakan dcngan ban):lk re\ isi 
(..:!) ba1k ..... ~: Dapat digunakan deng:111 scdikit rn isi 

5: sa11gat baik CJ) Dapat digu11akan tanpa 1·cvisi 

*) li11gkurilu!i 11011wr ungko .1e.111oi peni/uiun !Japak lh11 

0. Kon11 .. •11tar dan saran pcrbail.:an 

............................ . ~l .. ~JI·=····· 2U 12 
Validator 
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LEMBAR V ALIDASI 
LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Rcalistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis 
Nama Validator 
Pekerjaan 

A. Petunjuk: 

: Ika Wirahmad 
: 'P.r .... H .... ~84~ .. $.e;1.n1aco) H·rcl. 
: . P.e.01.bi 11)7.bt.r:?j .;r .. 

Berilah tanda eek list ('1) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/lbu! 
Keterangan: 

1 : "tidak huik"" 
2 : '"kurang huik'" 
3 : ''cukup haik"" 
4 : "haik" 
5 : "'sanga/ huik'" 

B. Penilaian ditinjau dari heberapa aspek 
------------- ----------~~----~----~-r---~------ -- - - ----- -- -

i N;. I ~'ORMAT ASPEK YANG DINIL~-· -~ - I ~T~llp~TtT~ i 

1. Kc_jclasan pcmhagian matcri i I 
1 

i /.....--

' Memiliki daya tarik I i 
I 
I 

3. Sistem penomoran 
4. Pengaturan ruang/tata letak 
5. Jenis dan ukuran huruf 
6. Kesesuaian antara fisik LKS dengan siswa 

II BAHASA 
1. Kebenaran tata bahasa 
2. Kesi;suain kalima.t dengan taraf berpikir dan 

kemampuan mernbaca serta usia siswa 
3. Mendorong minat untuk bekerja 
4. Kesederhanaa.n struktur kalima\ 
5. Kalima:t soa.l tldak mengandlln~ arti ganda 
6. Kejelasan petun.iuk cta.n arah~n 
7. Sifat komunikatif b&lu~sa YW\2 \iiw.@G\kNJ 

1 
L/ ' 

;v 
iv 
! 

I 
v 

I 
_,______ 

! l/ 

(....-

v 
v 
(....-

v 
v j 
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111 IS I 
I. Kebenaran isi/materi 
2. Merupakan materi/tugas yang esens ia I 
3. Dikelompokkan dalam bagian-bagi::in yang 1 

log is 
4. Kesesuaian dengan pembelajaran matematika 

realistik 

v 
v 
v 

5. Kesesuaian tugas dengan urutan materi I v 
6. Peranannya untuk mendorong sis\\a dalam I v · 

,--

, __ _L_ __ m_e_11~e'---11-1u_k_·a_n_k(-)-""ns'----·e_p'--/-p-ro_s_,,,e'---d-u_r.L_se-'c_a_r_a_1_,,_n_a_m_lir_i ~-~1- j l/·- :_._.: _ 7. Kela akan sebagai eran 1kat embela'aran _L_ ~ 

C. Pen i la ia 11 um urn 
Kesimpulan penilaian secara umum ' 1

: 

a. LKS ini: b. LKS ini: 
I : tidak baik I : Belum dapat digunakan dan masih memerluk.an 
2 : kurang baik konsultasi 

A: cukup baik 2: Dapat digunakan Jengan banyak revisi 
(j) baik 3: Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

5: baik sekali (j). Dapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkarilah 11omorla11gka sesuai penilaion Bapakl/hu 

D. Komentar <.Ian sanrn pcrbaikan 

............................ ... !l:l ... ~./~-~ .... 2012 
v~ilidator 
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LEMBAR V ALIDASI 
TES HASIL BELAJAR 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis 
Nama Validator 
Peker_jaan 

A. Petunjuk 

: lka Wirahmad 
: P.r .... H· .. /b4s. .. ~QJ1ioso) tf. pe/ 
: .pe mbi.~.bl~n.1 .. Jr ... 

I. Hal-ha! yang perlu dipertimbangkan sebagai pedoman untuk mengisi tabel 
validitas isi. bahasa dan penulisan soal serta rckomendasi. antara lain: 
a. Validitas lsi: 

• Kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran yang tercermin dalam 
indikator pencapaian hasil belajar 

• Kejelasan perumusan petunjuk pengerjaan soal 
• Kejelasan maksud soal 

b. Bahasa dan Penulisan Soal: 
• Kesesuaian bahasa yang digunakan pada soal dengan kaidah Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 
• Kalimat soal tidak menimbulkan penafsiran ganda 
• Rumusan kalimat soal komunikatif. menggunakan bahasa yang 

sederhana. mudah dimengerti, dan menggunakan kata-kata yang dikenal 
s1swa 

1 Berilah tanda eek list (--J) dalam kolom penilaian yang sesuai mcnurut 
pendapat Bapak/lhu 
Keterangan: 

·------~--

Validitas lsi Bahasa & Penulisan Soal Rekomendasi I 

I 
----------1 

V: valid SF: sangat dipahami TR : dapat digunakan 
tanpa revisi 

CV: cukup valid F: dipahami RK: dapat digunakan 
dengan revisi kccil 

KV: kurang valid KF: kurang dipahami RB: dapat digunakan 
dengan revisi besar 

TV: tidak valid TF: tidak dipahami PK : belum dapat 
digunakan. masih 
perlu konsultasi. 
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B. l\·11ilaia11 terhadap \:tlidita-; t'it. llali:1,a d:111 pL·1i1ilh:111 "':ii '-l'rl:1 

reko111eud:1,i 

~·~=- . -------~-~~~---· ·- -~~ -· 

I 
No. Validitas lsi Jfo/111s11 ~~ 1'<'1111/i.,1111 Soul 
soul::-, -, ;---{V I Kl'! TV., SF i F KF TF .. 
~~---·-~- -~·-~·.~·~-··~---'-'~·~· ~-~··~~-----•.~~---

1! I v V 
!~. ~-~-· 

2 

r·~~-~--

5:1 v 

! 
1~ 

I 8:1 v 
8h l/ 

[._. -

v 
v 

v 

JR 

v 
<-

v 

v 
v 
v 

{/ 

v 

v 

f< <'/,Ii ii il' I 11/1ni 

Hk JW 

v 

,if - II -

\ .l I•'- , \, lj 
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LEMBAR V ALIDASI RENCANA PEMBELAJARAN (RP) 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran: Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 

Penulis : lka Wir*-ad ~ / .,,1 • -,4 ,.,,, ci M pj.. 
Nama Validator : P.r:.rJ:: ..... :jf(::.~%{.~/n 1"5r~v, ·k · 
Pekerjaan : /S.Q.· .. fr~a( ... .r:tr.R.4~ 11//afem~-f, A 

PP.s 'Z/Af He1 Masar· 
A. Petunjuk: 

Berilah tanda eek list (-1) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibu! 
Keterangan: 

I : "tidak bai/C' 
2 : "kurang bai/C' 
3 : "cukup bai/C' 
4: "bai/C' 
5 : "sangat bai/C' 

B. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek 

No. ASPEK YANG DINILAI 

I FORMAT 
I. Kejelasan pembagian materi 
2. Sistem penomoran 
3. Pengaturan ruang/tata letak 
4. Jenis dan ukuran huruf 

II I S I 
1. Kebenaran isi/materi 
2. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 

logis 
3. Kesesuaian dengan standar kompetensi 

Kurikulum 2006 
4. Pemilihan strategi, pendekatan, metode dan 

sarana pembelajaran dilakukan dengan tepat, 
sehingga memungkinkan siswa aktif belajar 

5. Kegiatan guru dan kegiatan siswa dirumuskan 
secara jelas dan operasional, sehingga mudah 
dilaksanakan oleh guru dalam proses 
pembelajaran di kelas 

6. Kesesuaian 4engan Pembelajaran Matematika 
Realistik (PMR) 

7. Kesesuaian urutan materi 
8. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan 
9. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran 

SKALA PENILAIAN 
l 2 3 4 5 

v 
v 

v 
v· 

v 
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Ill BAHASA 
1. Kebenaran tata bahasa 
2. Kesederhanaan struktur kalimat 
3. Kejelasan petunjuk dan arahan 
4. Si fat komunikatif bahasa an di unakan 

C. Penilaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum *>: 
a. Rencana Pembelajaran ini: b. Rencana Pembelajaran ini: 

1 : tidak baik 1 : Belum dapat digunaka:n dan masih 
2 : kurang baik memerlukall"komultasi 
3 : cukup baik 2 : Dapat digunakan dengan banyak revisi 0 baik Q) Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
.) : sangat baik 4 : Dapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkarilah nomor/angka sesuai penilaian Bapakllbu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

........................... , .............................. 2012 
Validator 
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LEMBAR V ALIDASI BUKU GURU 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : lka Wir~mad . .A- . _ -' 
Nama Validator : f.f.C./: .. IJ.l:.·./:f.•. N.P.f.~/ . .I I? nt~YtQJ/.J f1·kf· 
Pekerjaan : p'tf 7/N ··f-14:1ui::: l'IMAi( /,G. 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list ('1) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibu! 
Keterangan: 

1 : "tidak baik'" 
2 : "kurang baik'' 
3 : "cukup baik'' 
4 : ''baik" 
5 : '·sangat baik'' 

B. Penilaian ditin ·au dari bebera 

No. ASPEK YANG DINILAI 

FORMAT 
I. Kejelasan pembagian materi 
2. Memiliki daya tarik 
3. Sistem penomoranj 
4. Kesesuaian antara teks dan ilustrasi 
5. Pengaturan ruang/tata letak 
6. Jenis dan ukuran huruf 

II BAHASA 
I . Kebenaran tata bahasa 
2. Kejelasan petunjuk/arahan, komentar dan 

penyelesaian masalah 
3. Kesederhanaan struktur kalimat 
4. Sifat komunikatif bahasa yang digunakan I 

III ILUSTRASI 
1. Dukungan ilustrasi 

SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 5 

r1 V I S I -+----+--I----+-------< 

I l. Kebenaran isi/materi 

2. Memiliki tampilan yangjelas I 
3. Mudah dipahami 

2. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 
logis 

I 3. Kesesuaian urutan materi 
'L _____ I _4_. _Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran _ -L---~-~~-~-~ 
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C. Penilaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum *>: 
a. Buku Guru ini: b. Buku Guru ini: 

I : tidak baik l : Belum dapat digunakan dan masih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 
3 : cukup baik 2 : Dapat digunakan dengan banyak revisi 
4 : baik (h Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

(?) baik sckali '4': Dapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkarilah nomorlangka sesuai penilaian Bapak/Ifiu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

........................... , .............................. 2012 
Validator 
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LEMBAR V ALIDASI BUKU SISW A 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : lka Wirahmad _) ~ _I .A..1 \ / 
Nama Validator : f.,to/,_.• .. O.r:.· ... 11.•. NtJ.t.r:!-ln rr.I'f~ ,,,.Pa. 
Pekerjaan : K4,.'f>.r.dd1 ... f'i'Y.\J, .. 1-<f&Jt l~#rlf:C.11~1'~ 

A. Petunjuk: 
PP!J it A) fJfakAJa r · 

Berilah tanda eek list ('1) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/lbu! 
Keterangan: 

I : "tidak baik" 
2 : "kurang bai/C' 
3 : ''cukup bail(' 
4: "bail(' 
5 : ''sangat bailr' 

B. Penilaian ditin"au dari bebera 

No. 

II 

ASPEK YANG DINILAI 

FORMAT 
I. Kejelasan pernbagian materi 
2. Merniliki daya tarik 
3. Sistern penornoran 
4. Kesesuaian antara teks dan ilustrasi 
5. Pengaturan ruang/tata letak 
6. Jenis dan ukuran huruf 
7. Kesesuaian antara fisik buku den an siswa 
BAHASA 

I I . Kebenaran tata bahasa 

,
1

1 2. Kesesuain kalirnat dengan taraf berpikir dan 
kernarnpuan rnernbaca serta usia siswa 

.3. Mendorong minat baca 
4, Kesederhanaan struktur kalirnat 

1 1 
5. Kejelasan petunjuk dan arahan 

I ___ ~· Si fat komunikatif bahasa yang digunakan 
I III I ILUSTRASI 
\ 1. Dukungan ilustrasi untuk mernperjelas 

konsep 
2. Memberi rangsangan secara visual 
3. Merniliki tarnpilan yangjelas 
4. Mudah dipahami 
5. Men unakan konteks lokal 

SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 5 
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1·Tvns1-~--

\1. Kebenaran isi/materi 
i-r 

1

2. Merupakan materi yang esensial 
3. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 

! 
logis 

4. Kesesuaian dengan standar kompetensi 
Kurikulum 2006 

5. Kesesuaian dengan Pembelajaran Matematika 
Realistik (PMR) 

6. Kesesuaian urutan materi 
7. Kela akan seba ai eran kat embelajaran 

C. Penilaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum ·>: 
a. Buku Siswa ini: b. Buku Siswa ini: 

I : tidak baik 1 : Belum dapat digunakan dan masih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 
3 : cukup baik 2: Dapat digunakan dengan banyak revisi 

© baik Q) Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
5 : sangat baik 4 : Dapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkarilah nomorlangka sesuai penilaian Bapak/lbu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

Jar.011i ~# Pv~ ~cUHj 1m 
?ias lz/V/, ~ ~ I 

.......................... ., .............................. 2012 
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LEMBAR V ALIDASI 
LEMBAR KEGIA TAN SISW A (LKS) 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 

Penulis . : lka Wirahmad J.• ~ l4f>d. 
Nama Validator : f.t'~.· .. Pl:_; .. l:l~.N.ltlJ(;l-1.n !Jr&~ .1,u 
Pekerjaan : ¥.a.;pr.o.ai .... j)e.111~: .. MA1' ~:11 .-.. 

PP~ l/AI Mau~'"r· 
A. Petunjuk: 

Berilah tanda eek list (...J) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/lbu! 
Keterangan: 

1 : "tidak bail(' 
2 : "kurang bai/(' 
3 : ''cukup bail(' 
4 : "baik" 
5 : "sangat bail(' 

B. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek 

No. ASPEK YANG DINILAI 

FORMAT 
1. Kejelasan pembagian materi 
2. Memiliki daya tarik 
3. Sistem penomoran 
4. Pengaturan ruang/tata letak 
5. Jenis dan ukuran huruf 
6. Kesesuaian antara fisik LKS dengan siswa 

II BAHASA 
1. Kebenaran tata bahasa 
2. Kesesuain kalimat dengan taraf berpikir dan 

SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 5 

v 
v 

, kemampuan membaca serta usia siswa 

I
i I 3 Mendorong minat untuk bekerja V 

I 
I 4: Kesederhanaan struktur kalimat V 

I 

5. Kalimat soal tidak mengandung arti ganda V 
I 6. Kejelasan petunjuk dan arahan V' 
l~l-2 __ ._S_~i_fu_t_k_o_m_u_n_ik_a_ti_f_ba_h_a_sa_~va_n~g~d_i~gu_n_a_k_an~--'~-L~-"--~-'----'~v/___J 
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Ill Tsi-------·-----------IT 
I . Kebenaran isi/materi ! 1 

2. Merupakan materi/tugas yang esensial i I 
3. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang \

1 
I 

logis 
1 

4. Kesesuaian dengan pembelajaran matematika 
realistik 

5. Kesesuaian tugas dengan urutan materi 
6. Peranannya untuk mendorong siswa dalam 

menemukan konsep/prosedur secara mandiri 
7. Kelayakan seba ai eran kat embela'aran 

C. Penilaian umum 
Kesimpulan penilaian secara umum *l: 
a. LKS ini: b. LKS ini: 

1 : tidak baik 1 : Belum dapat digunakan dan masih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 
3 : cukup baik 2 : Dapat digunakan dengan banyak revisi 
~ baik 3 : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
0) baik sekali (9 Dapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkarilah nvmorlangka sesuai penilaian Bapakllbu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

........................... , .............................. 2012 
Validator 

(.~.~-~-
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LEMBAR V ALIDASI 
TES HASIL BELAJAR 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : lka Wir_1}hma~ 1 ' 

Nama Validator : f~.i:· .. il:!r..-.l!.~.~.-1.J-r~Y.._~1M·P<J-. 
Pekerjaan : fo.;N .. ~ .. ~t!4:.Af.M.. '!'!}UNA-(. 

A. Petunjuk 
I. Hal-ha! yang perlu dipertimbangkan ~ebagai pedoman untuk mengisi tabel 

validitas isi, bahasa dan penulisan soal serta rekomendasi, antara lain: 
a. Validitas Isi: 

• Kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran yang tercermin dalam 
indikator pencapaian hasil belajar 

• Kejelasan perumusan petunjuk pengerjaan soal 
• Kejelasan maksud soal 

b. Bahasa dan Penulisan Soal: 
• Kesesuaian bahasa yang digunakan pada soal dengan kaidah Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 
• Kalimat soal tidak menimbulkan penafsiran ganda 
• Rumusan kalimat soal komunikatif, menggunakan bahasa yang 

sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan kata-kata yang dikenal 
siswa 

2. Berilah tanda eek list ('1) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut 
pendapat Bapak/lbu 
Keterangan: 

Validitas lsi Bahasa & Penulisan Soal Rekomendasi 

V: valid SF: sangat dipahami TR : dapat digunakan 
tanpa revisi 

CV: cukup valid F: dipahami RK: dapat digunakan 
dengan revisi kecil 

KV: kurang valicf KF: kurang dipahami RB: dapat digunakan 
dengan revisi besar 

TV: tidak valid TF: tidak dipahami PK : belum dapat 
digunakan, masih 
perlu konsultasi. 
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B. Penilaian terhadap validitas isi, bahasa dan penulisan soal serta 
rekomendasi 

No. Validitas lsi Bahasa & Penulisan Soa/ Rekomendasi 
soa/ v CV KV TV SF F KF TF TR RK RB PK 

1 V" v \/ 
2 v v v 

3a \/ / J 
3b \/ V' J 
4 v v • VI, 

Sa v v/ l1V1/ 
Sb v / II/ 

:1 , 

6 v I v fl v'/ 
i ~: 

I 

7 ' v' I v ~ iv I !1 ; i 
1
1 I/ 

8a Iv I v I 'fl7 
I 'I I I I i I 

v v/ -i t/i -
8b 

!! I 

C. Komentar dan saran perbaikan 

• £~'1 k-)£/ 3 

"'µ_,_VU?. ~ ~ ;;._ I 

........................... , ······························ 2012 
Validator 
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LEMBAR VALIDA.SI RENC:ANA PEl\IBELA.JARAN (RP) 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SM P/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran: Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : lka Wirahmad 
l\ama Validator : f;?e7f' '1)1. /-/ /1 f/t!L!ld2 Of11J1c:1; /Y15 

Pekerjaan : D()Sen llt11t/. "/V7/.eu!u 16uc1///LA · 

.\. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list ( \') dalam kolom penilaian \ ang sesuai menurut pendapat 
Bapak/lbu 1 

A· ere ru 11gu 11 · 

bernni ··uduA huik" 
I JC rn n 1 )w ruug hw /,"' 

3 her,·1r~1 ~c11k1t/' hll!k-
·~ berart1 hwk 

i!ernr,: ··s1111gu1 hi!ik 

ASPEK YANG DINILAI 
------- ------- -

FOR!\ I AT 
i I Kejelasan pembagian materi I i "' 

: 2 Si stem penomoran jelas 1 1./ 

• 3 Pengaturan ruang/tata letak t I v 
. ____ .:3 _ _)_e_n_i s_~jan __ u_k_u_ra __ 1_1 _h_u_n_1 t_' s_' e_s_u_a_i ___________ 

1
, ----~ .. -. _ __ _ __ ,·! I/ 1 

11 : I S I • 
I I Kebenaran isi/materi 
! '"' Dikelompokkan dalam bagian-bagian vang I ! t-.._ ,.__ . ..__ I I 

! I 
I 

) Kesesuaian den!.;an standar kompetensi I 
I 

logis 

Kurikulum 2006 1 

-1- Pemilihan strategi, pendekatan, metode dan I 
sarana pembelajaran dilakukan dengan tepat. 
sehingga memungkinkan siswa aktif belajar 

.:; Kegiatan guru dan kegiatan siswa dirumuskan 
secaia jelas dan uperasional sehingga muclah 

I 

dilaksanakan oleh guru dalam proses I 

pemhelajaran di kelas 
6 Kesesuaian dengan pembelajaran matematika I 

realistik (P\IR)~ . 1 

7 l\.esesuaian urutan materi 
8 Kesesuaian alokasi '"' aktu \ ang digunakan 

. 'J Kc·la\ akan se~<~gc1~p_e1:a _ _11_g_~~t__pembel~ja}«ll1 _ .. J L. 

L 

1 

I 

1 
I 

42829.pdf 



lll : sl~ebenaran isi/i~:teri -----------~- ---.----,-- I 1

1 

v 

i '1 1\'lerupakan materi/tugas vang esensial ! , / 

3 Dikelumpokkan dalam bagian-bagian \anu 1 v 
11/ logis 
I ' 

· -l Ke--;esuaian denga11 pernbelajaran rnatematika 
1ealistik 

" Kesesuaian tugas dengan urutan materi 
Ci Pernnannva untuk mendornng siswa dalarn 

menernukan konsep 1prosedur secara mandiri 
Ke i 2: \ a l"'a_r~ se~~~a_i perc~ngk a!_Ee]~1be I aj a r~1 n __ _ 

C. Penilaian umum 
Kesimpulan penilaian secara umum · '-
a LKS ini b. LKS ini. 

'r/, 

1/ 

I 1/, 
I !1/· 

_ ____ L~ _ __: --- --

1 tidak baik I Belum dapat digunakan dan masih rnernerlukan 
,., kurang baik konsultasi 
) cukup baik ,., Dapat digunakan dengan banyak revisi 
A• baik ~) Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

CJ baik sekali CV Dapat digunakan tanpa revisi 

'~) !111gkunluh 110111or ungku ses1wi peni/aiun f-Jupuk I IJ// 

D. h:omentar dan saran perbaikan 

20!2 
\'alrdator 

. -------, 

I 
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LE!\IBAR \'ALIDA.SI Bl.h:l GlRl 

Mata Pelajaran 
\L•teri Pokok 
Kela s/Semest er 

: Matematika 
: Perhandingan 
: VII S.\IP!ganjil 

Pendekatan Pembelajaran: Pembelajaran i\latematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : lka Wirahm~9 
Nama Validator : /2-?tf- /)7 t/ fl: //crf/1d2 {Z1.i?U(1 11r 
Pekerjaan : . DcrJt:. .1J Z ltJ/ ,;. /Y/f.l'l:'i' 12£ tt"'l 11/, 

A. Petunjuk: 

Berilah tanda eek list ('1) dalam kolom penilaian vang sesuai menurut pendapat 
Bapak/lbu 1 

/\" L' I('/'( ( 11g l ( 11: 

I berm ti .. I 1duk hw k" 
., b..:rnrti ""k11ru11g huik .. 
3 berarti ~~clfktt/J iJl11k" 

-I herarti ··huik .. 
' i··crnrti ·,1111gw hu1k" 

B Pt•nilaia11 ditinj:~~· ~~u:i !Jt'!J{'!_"~ljl..<_t_:1spek __ _ 
i 

\o. ASPEK YANG DINILAI 

FOR,L\T 

Kc1ela:-;an pembagian rnateri 
\lellliliki da\ a tarik 
\i->tcrn penumoran .1ela::-. 

-+ kc~csua1an amara tcks dan ilustras1 
c; Pcngaturan ruang:tata letak 
(' .lcni,, dan ukuran huntf sesuai 

II BAHASA 
Kebenaran tata bahasa 

2 Kejelasan petunjuk/arahan. komentar dan 
penvelesaian masalah 

3 Kesederhanaan struktur kalimat 

I; 

v 

L.-
;,? 

I v 
v -1---

Ill 
..+ Si fat komunikatif bahasa yang digunakan l '. I I -·---·------------------ - -~------i----~-· 

ILliSTRASI ! . 
I 1 ! I 

l Dukungan ilustrasi 
' \lemiliki tampilan vangjelas 

_ ~\11:19_ah _ _9jp_<01ami_ ·---··----- ___ _ 
I\ IS I 

Kehenaran isi;materi I 
\"<"11'-' ,I i ' Dikelompokkan dalam bagian-bagian . " "" , 

loui:-; 
3 Kesesuaian urutan materi 
~ !Se I a ya~a n s_e!)a_g:_(1i _ _et;;_ra~1gkat pemb_e_l__aj_(1ran __ , 
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, 3 Kejelasan petunjuk dan arahan 
, -I -~ifat _l~oml1f!il\atif~ahas_a_ yang digu~1aka1_1 __ 

BAI~;~~~;a~t-at-a _b_a_h-asa ____ ---- --1---T--lr-[I v-__ )-----i 
') Kesederhanaan struktur kalimat ! ! I V j 

I I ,__../ ' • 

I v' 
I _ 

Ill 

C. Pe11ilaian umum 
Rekomenclasi/kesimpulan penilaian secara umum -' 
a Rencana Pembelajaran irn b Rencana Pembelajaran ini 

- ticlak haik l Belum cL1pat digunakan dan masih 
' kuran_:!. haik rnernerlukan konsultasi 

\Jtkup haik 
-I llaik 

r~ \ h;11k .,,_.,<~i11 
I -
'.__./ 

') _ Dapat di~unakan de11gan banyak re\isi 
3 • Dapat cfownakan dcnY,an sedikit revisi 

(j,,I Dapat di~urnlk<rn ta1q~d rcvisi 

1/llig/l(/f'//111;1111111n1 u11gku \l'\lllll ;w111/uw11 ku11uk Jh11 

LI. homentar da11 saran perbaikan 

,/ 

42829.pdf 



LE!\IBAR VA LI DASI BliKt~ SIS\\ A 

i\Ltta Pelajaran : Matematika 
'.\lateri Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII S'.\I P/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran: Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis 
'.\ama Validator 
Pekerjaan 

:\. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list ("1) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/lhu 1 

A' e IL'l.Ltl lgl 111. 

'\o., 

herarti "!iduk hutk' 
..., bera rt i c'!ut /'Lfllg hui k' 

herarti .. c11k11;1 hutk .. 
. i lwrarti ·hw/.. · 

\SPEK YANG DINILAI 

HHOI \T 
Kejelasan pcmbagian materi 
'.\!lemiliki daya tarik 
Sistem penomoran jelas 
Kesesua1an antara teks dan ilustrasi 
Pengaturan ruangitata letak 

CJ Jeni.-.; dan ukuran huruf sesuai 
L 7 Kesesuaian antara fisik buku dengan sisvva 

II 'BAHASA 

.1 

Kebcnaran tata bahasa 
Kesesuain kalimat dengan taraf berpikir dan 
kemarnpuan membaca serta usia sisv.a 
J\1endorong minat baca 
Kesederhanaan struktur kalimat 

" Kejelasan petunjuk dan arahan 

I/ 

(/ 

v 
v 
v 

i i/ 
'V 
Iv 

Vi 

iV 
I 1// 

(1 Sifat komunikatifbahasa \anU, diU,unakan 
. -- - -- -·--- -------···--~- ---- ·•---- ~---+.--c--- --! 

l l l I l_Jl TSl'R1\S I 1 

' ; 

I 
Dukungan 1lus1rasi untuk mempe1jela.; 
konscp 
\lernben rangs<rngan secara \isual 
\lerniliki tarnpilan vang jelas 
\Judah dipahami 
\ lcnggunakan kunteks lokal 

:/ 
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-- T---------~- -r---~~-~-~--

]\' 

1 

I S I 
l. Kebenaran isi1materi 
1 Merupakan materi vang esensial 

1 ' 

3 Dikelompokkan dalam bagian-bagian 
logis 

\ ang : 

· -+ Kesc~uaian dcngan standar kumpetensi 
Kurikulum 101J6 

::, l<e-;esuaian dengan pembelajaran maternatika 
realistik (P!\IRl 

(' ke:--t>~uaian unnan materi 
; k··I~;. ~~ i.;;rn sd•a';'-ai perangkat _l_l~1nbclaiarnri 

( ·. Penilaian umum 
K.ekonH:'ndasi/kesimpulan penilaian secara umurn 
a Buku Sis\va ini b Buku SiS\\a ini 

[1/i 
11/ 
I Iv 
1,/i 

'v 
1./ 

I tidak baik I Belum dapat cligunakan dan rnasih memerlukan 
1 kurang baik konsultasi 
3 . cukup haik ' Dapat digunakan ciengan bctm ak revisi 

ff) baik 3 . Dapat digunakan clengan ::-.edikit revisi 
L<. baik sekali @ Dapat digunakan tanpa re\ isi 

) /i11gkonluh 11011101 u11gku ses11w pe11i/ura11 Huf)(tk //)// 

D. Komentar dan saran perbaikan 

1011 
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LEMBAR VALIDASI 
LEJ\IBAR KEGIATAN SIS\\'A (LKS) 

\lata Pelajaran : i\1atemaril\.a 
\lateri Pokok : Perbandingan 
h'elas/Semester : VII S!\I P1ganjlll 
Pendekatan Pembelajaran: Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : lka \\iirahmad (,. J,. . 

. I) 1/ { 1· · j , . "" Cl t {///)Cf · /'/( f' . 
Nama Validator : //c..1!(' /Y.{ .r · · ... -((lft -/ . · J -
Pekerjaan : /)r:i:.,.( 11 i/1;;i J 1j'p;:c1't 1 ,Burr11t:1 . 

. \. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list ( --0) dalam kolom penilaian vang sesuai menurut pendapat 
Bapak/lbu' 
A' CIC/'llll/~lll I: 

berani "ftduk huik" 
"' bernrti ·-Jrnru11g hutk" 

3 hera1ii "rnku/J haik" 
-+ berani --huik .. 

'A' ~1rt' · su11gu1 h(11k .. 

B. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek 

' 
_\' (), I 

i 
FOR, I AT 

Ke1elas<1n pembag1an maten 
' \Jerniliki cla\a tarik 

Shtem penomoran jelas 
! Pc11gatura11 ruang'tata ietak 
" Jeni-; dan ukuran huruf sesuai 
\· Ke:--t.:::-.uaian antara tisik_hl~S_d~~gan si~\\ d r--

11 ! BAHASA 

i ..., 

Kebenaran tata bahasa , 
Kesesuain kalimat dengan taraf berpikir clan / 
kemampuan membaca serta usia sisvva · 
f\/lendorong minat untuk bekerja 
Kesederhanaan struktur kalimat 

5 Kalimat soal tidak mengandung arti ganda 
6 Kcjelasan petunjuk dan arahan 

--~_I_ __ Sifat komunikatif bahasa yang digunakan 

v/ I 

v1 I 
vi 1 

1 I 

vj 
VI t./ I 

-1-~~v__,____: ~I 
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C Penilaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum ·· 1 

a. Buku Guru ini b Buku Guru ini 
I tidak baik I · Belum dapat digunakan dan masih memerlukan 
2 kurang baik konsultasi 
3 cukup baik ,., Dapat digunakan dengan banyak revisi 
h baik 3 Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

{! ·. haik sekali c9 Dapat digunakan tanpa re\ isi 

··) i!llgkunl; '1 11u1110,1· u11gku \CSllUI 1w111/uiu11 Hupuk I hu 

D. l'-omentar clan saran perhaikan 

2012 
Validator 

:__...-,_ ~ 
,.;Y/' 7/ 7 . / . .· ~----.., 

./// .1,:,. ~, 
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LEMBAR VALIDASI 
TES HASIL BELAJAR 

\lam Pelajaran : Matematika 
'1ateri Pokok : Perbandingan 
KelasiSemester : VII S'I P1ganjil 
Pendekatan Pembelajaran: Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : lka Wirahmad 
~ama Validator : ft<(- /h l/tV'/ flcttlfd,;, OiPYJc:1 1 V-1/S. 
Pekerjaan : fur;e-11 2/no< Mt>rcu l3Lh:1 Flo 

A. Petunjuk 
Sebagai pedoman untuk mengisi tabel validitas isi. bahasa dan penulisan soal 
serta rekomendasi. hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain: 
u. 1 ·ulid1tus !st: 

Kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran vang tercermin dalam 
inc!ikator pencapaian basil belajar 

• Kejelasan perumusan petunjuk pengerjaan soal 
• Kejelasan maksud soal 

h. Huhusu dun Fe1111/isu11 S(m/: 
• Kesesuaian bahasa yang digunakan pada soal dengan kaidah Bahasa 

!nclrnwsia \ang baik dan bcnar 
• Kalimat soal tidak menimbulkan penafsiran ganda 
• Rurnusan kalimat soal komunikatif menggunakan bahasa yang 

sl:.'dcrlia11a. mudah dimengerti. dan rnenggunak:in Lata-kata vang dikenal 

lkrilah u11d<1 eek 
1•cnclapa1 8apaki lhu 
A_' Cf L'rllllf.llll . . 

!1st ( \) dalam kolom pc;11IC1ta:l , di!~ ::-.csua1 rncnurut 

---------- -----------------------· -----------,- - - -------- -~------------------, 

I 

Validitas lsi Bahasa & Penulisan Soal Rekomendasi I 

------· 

\' valid 
. >· ·-- ·-- -· .. -··- ·-·--·-----~----·- .. -- ..... ·•---· -··· ·-·-·-· --------~ 

i SDF sangat dapat dipahami · TR dapat digunakan • 
1a11pa rcvisi 

(\' cukup 'a lid , DF dapat clipahami RK dapat digunakan 
dengan revisi kecil 

KV kurang valid KDF kurang dapat dipahami 
' 

rv t1dak \a lid TDF tidak dapat dipahami 

RB dapat digunakan 
dengan revisi besar 1 

PK belum dapat 1· 

digunakan. masih 

·------ -·---- perlu konsultasi. J ----·· --------
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B. Penilaian terhadap validitas isi, bahasa clan penulisan soal serta 
rekomendasi 

(/ 

6 

---°]( ~--~ / --~-==------,·--=~=~~~ ---~:-
(/ 

----+------ . l 
8h I./// I 1

1 

·-~=L~-~~I 

( -. h.lHIH'11tar da11 saran perhaikan 

2\J\2 

/" 
,/~, ,,;r' / k ~ 

/ - ' ,}-;---, ' 

( /Jrc( ___ [j;-i/A/( f{qf!icl:c d1~11d_, VIL 
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LEMBAR V ALIDASI RENCANA PEMBELAJARAN (RP) 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 

Penulis : 1\71" Wi~ah0~,~ S fZ.-ip,A,iV~ M. S 1 
Nama Validator ........... J. ........... ,, .. . .. . . / 
Pekerjaan : .. 0.0.S?:-1.'!. .. .Y.~f?:f':.~ .... 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list(-,,/) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibu! 
Keterangan: 

I : berarti "tidak haik'' 
2 : berarti "kurang baik" 
3 : berarti "cukup baik'' 
4 : berarti "baik'' 
S : berarti ··.wmgm baik'' 

B. Penilaian ditiojau dari beberapa aspek 
SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 5 

I I I FORMAT 

I 1 
I. Kejelasan pembagian materi 

, 2. Si stern penomoran jelas 
i 3. Pengaturan ruang/tata letak 

4. Jen is dan ukuran huruf sesuai 
II I S I 

1. Kebenaran isi/materi 
2. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 

logis 
3. Kesesuaian dengan standar kompetensi 

Kurikulum 2006 
4. Pemilihan strategi, pendekatan, metode dan 

sarana pembelajaran dilakukan dengan tepat, 
sehingga memungkinkan siswa aktif belajar 

5. Kegiatan guru dan kegiatan siswa dirumuskan . 

I

I secara jelas dan operasional, sehingga mudah I \' 
dilaksanakan oleh guru dalam proses i 
pembelajaran di kelas j I 

v 

v 

;L/ 

v 
v 

6. Kesesuaian dengan pembelajaran matematika I 

1 

I realistik (PMR) I 
I 7. Kesesuaian urutan materi 1 V 

I '1· 8. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan \ 1
[ V ·V 

v[, 

1 -~--~ Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran _L----L_-'----'----"--___J 
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lrIII BAHASA l-1 
I . Kebenaran tata bahasa 

I 2. Kesederhanaan struktur kalimat I 

!'._~1_3_._K_c_j_cl-asa~n-p_e_tu_n_ju_k_d_a_n_a~r~ah_a~n--'"'-~~~--"-~-'-I ~_,_~'---'-~---' L- j 4. Si fat komunikatif bahasa yang digunakan 

C. Penilaian umum 
Rekomcndasi/kcsimpulan penilaian secara um um • 1: 
a. Rencana Pembelajaran ini: b. Rencana Pembelajaran ini: 

I : tidak baik I : Belum dapat digunakan dan masih 
2 : kurang baik memerlukan konsultasi 

;!~ baik (" Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
3 : cukup baik ~ Dapat digunakan dengan banyak revisi 

Q/baik sekali ' . Dapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkarilah nomorlangka sesuai penilaian Bapak/Jbu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

.- \ J\J > ! rfUJ 0 c: ~ ~4-'l \Vi C uoJ 1-\--fC ~ 
~1?D I \o1---\ I ~\/1 ~· 

B t MA- re omg-etL 
.......................... ., .............................. 2012 

Validator 

( ... ~.' ..... 0:.~7..~:.:': .. ~ .... ~.~.~f ~Ii-\/ M ·& 
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LEMBAR V ALIDASI BUKU GURU 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 

~:'::!i~alidator ~ ~!ir.~~P.i~~~ ... >..P. 1PA-NA-/ fvf. ~· 
Pekerjaan : .... f)..V.5.:?.l: ..... ~-~~.kl'f 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list(,/) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/lbu! 
Keterangan: 

I : berarti "tidak baik" 
2 : berarti ·'kuranK baik" 
3 : berarti ·'cukup baik" 
4 : berarti "baik'" 
5 : berarti "sangat baik'' 

B. Penilaian ditin ·au dari bebera 

No. ASPEK YANG DINILAI 

FORMAT 
I. Kejelasan pembagian materi 
2. Memiliki daya tarik 
3. Sistem penomoranjelas 
4. Kesesuaian antara teks dan ilustrasi 
5. Pengaturan ruang/tata letak 
6. Jen is dan ukuran huruf sesuai 

II BAHASA 
1. Kebenaran tata bahasa 
2. Kejelasan petunjuk/arahan, komentar dan 

penyelesaian masalah 
i 

1 
3. Kesederhanaan struktur kalimat 

l __ t1 _4. Si fat komunikatif bahasa yang digunakan 
I 111 ILUSTRASI 
1 

I l. Dukungan ilustrasi 

1 
! 2. Memiliki tampilan yangjelas 

• IV 1S1 

SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 5 

; 

I I 
I I ·r1--
1 I 

! -4J 
! 

i 
~ 13. Mudah dipahami 

I , I. Kebenaran isi/materi 

1 
2. Dikelompokkan dalam bagian-bagian 

l 
log is 

3. Kesesuaian urutan materi 

yang I 

4. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran I 
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C. Penilaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum •): 
a. Buku Guru ini: b. Buku Guru ini: 

I : tidak baik I : Belum dapat digunakan dan rnasih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 
3 : cukup baik 2 : Dapat digunakan dengan banyak revisi 

A baik WDapat digunakan dengan sedikit revisi 
LJ baik sekali Y Dapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkarilah nomorlangka sesuai penilaian Bapak/Jbu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

u ftrVP i)l'fv Lu.~~ fbv\tAJ L, v(lv l~ 
er~ J, 

f7v·ft-L;s I f 2ijV jV ) V(C f7 f2- MC\_\;) ~c, fvtn:t __ 

~ ~ lc.A'l-1.,\-- \7 M (l- ~~!}~ ~ f'i<J~ Lcr_~ c \l-G-5G (~OLA (}<dJ SLSLJA-) yl'r}Jc.. ~~~ 
CJ ref2k ~ I 0 /0 ~ L--- }'./ t ·-ru ~ ~~ f /'lf>al--- P/L,\ CV 

s~sw~ 

t ~ S )\W M c /\J ~!KJ f\\< 

9&D1 ~ \\ ~ \/\S) 

. IV'~ ~·t2-
) 

~ IM A- ~ f:/k,nfJ f?1:: : ......................................................... 2012 
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LEMBAR V ALIDASI BUKU SISWA 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2004 
Penulis : lka Wirahmad >. ~ 
Nama Validator : .D.c...!Y.1.P.0.P:'!. ... -.. J.'!-:ID · / 
Pekerjaan : .. P,DS.t;N. .... ~N.~.fy'v) 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list (./) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibu! 
Keterangan: 

l : ''tidak baik'" 
2 : ''kurang haik'' 
3 : "cukup haik'' 
4 : "haik'' 
5 : "sangat haik'' 

8 Penilaian ditinjau dari beberapa aspek 

N~ ASPEK YANG DINILAI 

I I I FORMAT 
II I. Kejelasan pembagian materi 

2. Memiliki daya tarik 
3. Sistem penomoranjelas 
4. Kesesuaian antara teks dan ilustrasi 
5. Pengaturan ruang/tata letak 
6. Jenis dan ukuran huruf sesuai 
7. Kesesuaian antara fisik buku dengan siswa 

II BAHASA 
I . Kebenaran tata bahasa 
2. Kesesuain kalimat dengan taraf berpikir dan 

I \I kemampuan membaca serta usia siswa 
I 3. Mendorong minat baca 
I i 4. Kesederhanaan struktur kalimat 

I Ii t!& 5. Kejelasan petunjuk dan arahan 
!___ 6. Si fat komunikatif bahasa yang digunakan 
r Ill ILUSTRASI 
: i I. Dukungan ilustrasi untuk memperjelas 
I I 
1 

1 konsep 
I I 2. Memberi rangsangan secara visual 
I [ 3. Memiliki tampilan yangjelas 
i / 4. Mudah dipahami 
l ! 5. Menggunakan konteks lokal 

SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 5 

vv 
v 

v 
v 
vv 

v 
v 

v 
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i-IV-- 1 IS I ~i 

I 
11 K b . ·; . 

' I 

I I . e enaran 1s1 maten 
! \ 2. Merupakan materi yang esensial 
' ! 3. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 

I togis 
14. Kesesuaian dengan standar kompetensi 

1 
Kurikulum 2006 I 

( 5. Kesesuaian dengan pembelajaran matcmatika i 
i realistik (PMR) 1 

i 6. Kesesuaian urutan materi 
i 7. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran 

C. Peoilaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum *): 
a. Buku Siswa ini: b. Buku Siswa ini: 

I 

I 
I 

I : tidak baik l : Belum dapat digunakan dan masih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 
3 : cukup baik J..: Dapat digunakan dengan banyak revisi 

A baik (3 ~ Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
~ Sangat sekali Y: Dapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkarilah nomorlangka sesuai penilaian Bapak/Jbu 

D. Komentar dan saran perbaikan 
_' () /\ ~ ,.,.----

. lfP~ ro '~""~ ~. ~~( ~ SLsu)A-

·~ 

t---"L(?y V L..- '- S 

C LS LJ A- PYe~fZJA / 
~ )i+--~v~n~/Tf\-1 €) ~~· LE' Lc41\. V 

f 0L~ A-JTW l<'._ L A(, l t-~J 
OfE t_VZ-A-s Lb /\J A- l-.. 

LG tS I l--+-

I 

t /\.Js \fZ-V H C?.JV LAf frk- lit cu µA- ~ 
~bcU ~{)I \.CJ J1-6'V \ )'\ ( 

(Z;tMfr ~ ~ It-
........................... , .............................. 2012 

Validator 
~ 

( 

,. ~ ( .. :e;~J~!J..~ .. ~.~ .... ~~f lrrJ A/ N · £; 
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I 

i 
I 

I 
I 
i 

I 
I 

' 

I 

LEMBAR V ALIDASI 
LEMBAR KEG IATAN SISW A (LKS) 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran: Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 

Penulis '. lka Wir;;~~dMfe'J r (Vi P l'tJv.£:,. M, ~ " 
Nama Validator : ... Q,[ ...... ~r:_;···c .. ····iifM / 
Pekerjaan . ... y).LS"f: ......... r!. ..... . 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list (...J) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/lbu! 
Keterangan: 

I : berarti "tidak baik'' 
2 : berarti "kurang baik'' 
3 : berarti "cukup baik" 
4 : berarti '' baik'' 
5 : berarti "sangat baik'' 

B. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek 

No. ASPEK YANG DINILAI 

I FORMAT 
I. Kejelasan pembagian materi 
2. Memiliki daya tarik 

I 3. Sistem penomoran jelas 
I 4. Pengaturan ruang/tata letak 
I 5. Jen is dan ukuran huruf sesuai 

6. Kesesuaian antara fisik LKS dengan siswa 
II BAHASA 

i I. Kebenaran tata bahasa 
I 2. Kesesuain kalimat dengan taraf berpikir dan I 
I 
I kemampuan membaca serta usia siswa I 

3. Mendorong minat untuk bekerja 1 

4. Kesederhanaan struktur kalimat 
I 5. Kalimat soal tidak mengandung arti ganda 

6. Kejelasan petunjuk dan arahan 
I 
I 
I 

SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 5 

v 
v 
v 
v 
~ 

v 

v 
v 
v 

I 

I 
: 

I I~ L_ ' Si fat komunikatif bahasa ~ang digunakan I I I 7. _l _ ___j_ 
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r-T1fTisl _________ _ -r-----r· 
I I 

i 
1

11 . Kebenaran isi/materi 

1

1 

2. Merupakan materi/tugas yang esensial 
. I 3. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang I 

I 

log is 
4. Kesesuaian dengan pembelajaran matematika 

realistik 
5. Kesesuaian tu gas dengan urutan materi 
6. Peranannya untuk mendorong siswa dalam 

menemukan konsep/prosedur secara mandiri 
7. Kela akan seba ai eran at embela· aran 

C. Penilaian umum 
Kesimpulan penilaian secara umum *l: 

a. LKS ini: b. LKS ini: 

v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 

1 : tidak baik 1 : Belum dapat digunakan dan masih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 

t4l baik apat digunakan dengan sedikit revisi 
3 : cukup baik ~apat digunakan dengan banyak revisi 

Y baik sekali . Dapat digunakan tanpa n:visi 

*) lingkarilah nomorlangka sesuai penilaian Bapakllbu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

Y' f()V,? P4fA-r 

fl 6-M f fr{; ) L.---1 ·-rzh, ( g 0) ~ti+ f\!l~M r1 M> c v J ( ) 
t Go f)<J" S"B-(/ T·~ C~kf frJ µ jA l r).)d)l t<AfDJ'. 

~ 

\ 'l\JStrU-JfVl ~ _;) wYY /}-\_~ 0' c; u A) A-<L~ 
\f) 0 ~ WP' )<'.'..-\ \ ~t=-\/< S' I 

~MA- [# - fo _ 
........................... , .............................. 2012 

Val~· uuu"---~ 

(,~ 
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LEMBAR V ALIDASI 
TES HASIL BELAJAR 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran: Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : lka Wirahmad 
Nama Validator : .Of: .. N~am.~,, .... ~.d:'4eina, "'1.s; 
Pekerjaan : .QOS.Sl!J .... V..N.B.f.H4 

A. Petunjuk 
1. Sebagai pedoman untuk mengisi tabel validitas isi, bahasa dan penulisan soal 

serta rekomendasi, hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain: 
a. Validitas lsi: 

Kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran yang tercermin dalam 
indikator pencapaian hasil belajar 

• Kejelasan perumusan petunjuk pengerjaan soal 
• Kejelasan maksud soal 

h. Bahasa dan Penulisan Soal: 
• Kesesuaian bahasa yang digunakan pada s0al dengan kaidah Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 
• Kalimat soal tidak menimbulkan penafsiran ganda 
• Rumusan kalimat soal komunikatif. menggunakan bahasa yang 

sederhana. mudah dimengerti, dan menggunakan kata-kata yang dikenal 
siswa 

2. Berilah tanda eek list (..../) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut 
pendapat Bapak/lbu 
Keterangan: 

Validitas lsi Bahasa & Penulisan Soal Rekomendasi 

V: valid SDF: sangat dapat dipahami TR : dapat digunakan 
tanpa revisi 

CV: cukup valid OF: dapat dipahami RK: dapat digunakan 
dengan revisi kecil 

KV: kurang valid KDF: kurang dapat dipahami RB: dapat digunakan 
dengan revisi besar 

TV: tidak valid TDF: tidak dapat dipahami PK : belum dapat 

I digunakan, masih 
I perlu konsultasi. L_ i I 
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B. Peoilaiao terbadap validitas isi, babasa dao peoulisao soal serta 
rekomendasi 

No. Validitas lsi Bahasa & Penulisan Soa/ Rekomendasi 
soa/ v CV KV TV SDF DF KDF TDF TR RK RB PK 

] v v v 

1-- 2 I V ! 

I v I I v I 

:~r v I !\Vi ' 3a : v 1 I 
I 

I : I I ----!-~---ir-1-v ! -
1 

11-ib-t-v:-~- 1-:---r~ 
I 

' I 

~,v-r+ • 'V 

I 

i 11 I I 'I 
' 

(./ I : I 

:1s;-rv I v ! :11 VI-+- I 
'I 

Ii ,I --+ ,, 
I ---+--r-Sb-1

1 

-~ I -

-·---- c------t-- ------1 vr , ! l/ II I : 
I • - "'"'4 

I 
ii v I ii I 6 ! v I 

! v 
I 

~ I 
I 

:I v v I 7 v I 
~ I 

I 
:1 v " v: I Sa ~ v i 

8b ~ v {/ -li v 
11 11 

C. Komentar dao saran perbaikan 

...... II!. f!!!.r1... .. . .. ..l.l?. .... ":. ./ .9...:-::.. 2 0 12 

..-----

i 

( .. /?.. t.'.: ... ij J. p_. ':!::.~ ... r__ /!:/ ~ ~ N A 
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LEMBAR V ALIDASI RENCANA PEMBELAJARAN (RP) 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pcndekatan Pembelajaran: Pembela.jaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis 
Nama Validator 
Pekerjaan 

A. Petunjuk: 

: Ika Wirahmad 

Berilah tanda eek list ('1) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibu! 
Keterangan: 

I : ''tidak baik" 
2: ''kurang baik'' 
3 : "cukup baik" 
4 : "haik" 
5 : ''sanxat baik" 

B. Penilaian ditin.iau dari beberapa aspek 

No. ASPEK YANG DINILAI 

FORMAT 
I. Kejelasan pembagian materi 
2. Sistem penomoran 
3. Pengaturan ruang/tata letak 

· 4. Jenis dan ukuran huruf 
1----1----

II 1 SI 
I. Kcbcnaran isi/materi 
2. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 

logis 
3. Kesesuaian dengan standar kompetensi 

Kurikulum 2006 
4. Pemilihan strategi, pendekatan, metode dan 

sarana pembelajaran dilakukan dengan tepat, 
sehingga memungkinkan siswa aktif belajar 

5. Kegiatan guru dan kegiatan siswa dirumuskan 
secara jelas dan operasional, sehingga mudah 
dilaksanakan oleh guru dalam proses 
pembelajaran di kelas 

6. Kesesuaian dengan Pembelajaran Matematika 
Realistik (PMR) 

7. Kesesuaian urutan materi 
8. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan 
9. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran 

I 

I 
' 
I 
i 
! 

SKALA PENILAIAN 
1 2 J I 4 5 r--

iv 
I ' 
I v 

I I 
I ! ....... 

\....-
-·-- ~-----

I 

i \/ 

i \,,.,, 
I 

I v I 

v 

v 
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I 
-- i--- v-III BAHASA 

I. Kebenaran tata bahasa 
2. Kesederhanaan struktur kalimat 

I~ 3. Kejelasan petunjuk dan arahan 
4. Sifat komunikatif bahasa yang digunakan 

C. Penilaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum *l: 
a. Rencana Pembelajaran ini: b. Rencana Pembelajaran ini: 

I : tidak baik I : Belum dapat digunakan dan masih 
2 : kurang baik memerlukan konsultasi 
3 : cukup baik 2 : Dapat digunakan dengan banyak revisi 
4 : baik 3 : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

G) sangat baik Q Dapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkarilah nomor!angka sesuai penilaian Bapak1Jh11 

D. Komentar dan saran perbaikan 

··························~~·l·i·d:t·~·~:·-"'."_ ...... 2012 
~/ 

I 
I 

(~f:.~~w.~ ... ~ ... ~~-~ .. )M·tl-lAM 
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LEMBAR V ALIDASI BUKU GURU 

Mata Pelajaran : Maternatika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Sernester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pernbelajaran : Pernbelajaran Maternatika Realistik 
Kurikulurn Acuan : Kurikulurn 2006 

Penulis : lka Wirahfl\ad J1bal ·•~-· 
Narna Validator : 1A'1i':.~:~=·.tt: ...... ~· M·HIAM 
Pekerjaan : ~$~ .............. ~~~$ 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list ('1) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibu! 
Keterangan: 

l : ''tidak haik'. 
2 : ""kurang haik'' 
3 : "cukup haik'' 
4 : .. haik" 
5 : ""sangat haik'" 

B. Penilaian di tin· au dari bebera a as ek 

No. 

II 

ASPEK YANG DINILAI 

FORMAT 
I. Kejelasan pembagian materi 
2. Memiliki daya tarik 
3. Sistem penomoran j 
4. Kesesuaian antara teks dan ilustrasi 
5. Pengaturan ruang/tata letak 
6. Jenis dan ukuran huruf 
BAHASA 
I. Kebenaran tata bahasa 
2. Kejelasan petunjuk/arahan, komentar dan 

penyelesaian masalah 
3. Kesederhanaan struktur kalimat 

SKALA PENILAIAN I 

TI ' I 

-- I _!J. ____ 1__-r~--i 4]_~- . 
! I iv I 

! I i~I 
I v 

I I~ 
t----~--- ---

1 v 

v 
v 

4. Si fat komunikatif bahasa yang digunakan 
f-----l------------~~~~--------j----t-·---+----+---+-·--

III ILUSTRASI 
I. Dukungan ilustrasi v 
2. Memiliki tampilan yangjelas 
3. Mudah dipahami 

IV ISi 
I. Kebenaran isi/materi 
2. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang v [ 

log is I i 
3. Kesesuaian urutan materi : V [ 

L__ _ _L___4_._K_e_l~a)'--'a_k_a_n_s_e_b-'ag~a_i__..p_e_ra_n__,,g.._k_a_t_._p_em_b_e_la_,,_ja_r_a_n_~~-~---~----J 
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C. Penilaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum *): 
a. Buku Guru ini: b. Buku Guru ini: 

I : tidak baik I : Belum dapat digunakan dan masih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 
3 : cukup baik 2 : Dapat digunakan dengan banyak revisi 

@: baik 3 : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
5 : baik se1'ali @: Dapat digunakan tanpa revisi 

*) linKkarilah nomorlanKka sesuai penilaian Bapak1!h11 

D. Komentar dan saran perbaikan 

.... ....... ?.:-7:".' .. ~.l .. :~ ...... 2012 
Validatoy 
V'-/' 
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LEMBAR V ALIDASI BUKU SISWA 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 

~:':.:'!i~alidator ~~,~~~i!l·~.M-~-
Pekerjaan : ~~ .. ~ ..... ... t!~t:f~. 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list(-/) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/lbu! 
Ke te rangan: 

I : ''tidak haik" 
2 : "kurang haik'" 
3 : "cukup haik" 
4 : ''/){Jik"' 
5 : ·'sangot haik"" 

B. Penilaian ditiojau dari beberapa aspek 
- ------- - ~· -

No. ASPEK YANG DINILAI 

I FORMAT 
I. Ke_ielasan pembagian materi 
2. Memiliki daya tarik 
3. Sistem penomoran 
4. Kesesuaian antara teks dan ilustrasi 
5. Pengaturan ruang/tata letak 
6. Jenis dan ukuran huruf 
7. Kesesuaian antara fisik buku dengan siswa 

II BAHASA 
I. Kebenaran tata bahasa 
2. Kesesuain kalimat dengan taraf berpikir dan 

kemampuan membaca serta usia siswa 
3. Mendorong m inat baca 
4. Kesederhanaan struktur kalimat 
5. Kejelasan petunjuk dan arahan 
6. Si fat komunikatif bahasa yang digunakan 

III ILUSTRASI 
I. Dukungan ilustrasi untuk memperjelas 

konsep 
2. Memberi rangsangan secara visual 
3. Memiliki tampilan yangjelas 
4. 

-- _ _. _____ 

SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 5 

I 

' v 
' ' 

i v 
' v ' 

v' 
v' 

IV 
v 

v 
loo" 

I.; 

'-"" 
v 
'-" 

--~· 

I 

I 
I 

I"' I 

I 

IV 

I Iv 
I !v I 

! 

i 

Mudah dipaharni 
I I 5. Menggunakan konteks lokal I -'::'_L _ _J 

42829.pdf 



IV IS I 
I. Kebcnaran isi/materi 
2. Merupakan materi yang esensial 
3. Dikclompokkan dalam bagian-bagian yang 

logis 
4. Kesesuaian dengan standar kompctensi 

Kurikulum 2006 
5. Kesesuaian dengan Pembelajaran Matcmatika I 

Realistik (PMR) ! 

6. Kescsua ian urutan materi 
~-~7·-~~l~;akan sebagai perangkat pembelajaran 

C. Penilaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum 'l: 
a. Buku Siswa ini: b. Buku Siswa ini: 

-r 
./ 

v 

v 

' v/ 

v 

I/ 

v 

1 : tidak baik I : Belum dapat digunakan dan masih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 

)...,: cukup baik 2 : Dapat digunakan dengan banyak revisi 
W baik 3 : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

5 : sangat baik cV Dapat digunakan tan pa revisi 

*) linf!karilah nomorlangka sesuai penilaian Bapak/lhu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

............................ ....... ?.-7.~.~~.::: ...... 2012 

P' 

I 
I 
I 
I 
i 

I 

(~ .. A:P.~~~-~~~f~~t-.tvf ·HLAm 
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LEMBAR V ALI DASI 
LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 

~:"::!i~alidator ~-&-'$.: 1{.~~;.~:~:~· M. HUWI 
Pekerjaan :~~~--~---~~~~--

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list (-1) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibu! 
Keterangan: 

I : ''tidak haik .. 
2 : "kurang haik'' 
3 : .. cukup haik" 
4: .. haik" 
5 : ''sangat haik" 

B. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek 

No. - ASPEK YANG DINILAI----~KA\_c\ P~Nll~AT~~ 
FORMAT ------------r--f----+-1[~ f · 1 

, • • • i · V I 
I. Ke_1elasan pembagian maten [ . · 

1 

! 

2. Memiliki daya tarik I I V ! ' 

3 s· 1 : v ! _ . . 1stem penomoran i ; 
1 

i 
4. Pengaturan ruang/tata letak 1 v I , 
5. .lenis dan ukuran huruf ! ! V ! 

6. Kesesuaian antara fisik LKS dengan siswa 1 
1 

v ____ _ 
f---11---+--BA ___ H ___ A_SA ! 

I . Kebenaran tata bahasa 
2. Kesesuain kalimat dengan taraf berpikir dan 1 

kemampuan membaca serta usia siswa 
3. Mendorong minat untuk bekerja v 
4. Kesederhanaan struktur kalimat v 
5. Kalimat soal tidak mengandung arti ganda 
6. Kejelasan petunjuk dan arahan v 
7. Si fat komunikatif bahasa yang digunakan 
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III ISi 
I. Kebenaran isi/materi 
2. Merupakan materi/tugas yang esensial 
3. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 

logis 
4. Kesesuaian dengan pembelajaran matematika 

realistik 
5. Kesesuaian tugas dengan urutan materi 

I f I 

6. Peranannya untuk mendorong siswa dalam I I , 

menemukan konsep/prosedur secara mandiri j' I : 
7. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran . . _J ___ J __ J. __ 

C. Penilaian umum 
Kesimpulan penilaian secara umurn *l: 

a. LKS ini: b. LKS ini: 
1 : tidak haik 1 : Belum dapat digunakan dan masih memcrlukan 
2: kurang haik konsultasi 
3 : cukup baik 2 : Dapat digunakan dengan banyak revisi 

,,~: baik ,:t_: Dapat digunakan dengan sedikit rcvisi 
(V baik sekali (VDapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkarilah nomor/angka sesuai penilaian Bapak/Jhu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

···························· ........ ~r..~.~.l ... --: ..... 2012 

(;~"~ 

(~ •. ~J!"f>..·.#.'.~~:)M·UUM 
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LEMBAR V ALIDASI 
TES HASIL BELAJAR 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran: Pembela.jaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 

Penulis : Ika ~~ro: Ii~· M·H'-'Tl 
Nama Validator : ~- ........ "fti .. iiN~ .. 
Pekerjaan . -Q~ .®. .................. . 

A. Petun.iuk 
I. Hal-ha! yang perlu dipertimbangkan sebagai pedoman untuk mengisi tabel 

validitas isi. bahasa dan penulisan soal serta rekomendasi, antara lain: 
a. Validitas hi: 

• Kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran yang tercermin dalam 
indikator pencapaian hasil belajar 

• Kejelasan perumusan petunjuk pengerjaan soal 
• Kejelasan maksud soal 

b. Bahasa dan Penulisan Soal: 
• Kesesuaian bahasa yang digunakan pada soal dengan kaidah Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 
• Kalimat soal tidak menimbulkan penafsiran ganda 
• Rumusan kalimat soal komunikatif. menggunakan bahasa yang 

sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan kata-kata yang dikenal 
siswa 

2. Berilah tanda eek list (.../) dalam kolom penilaian yang sesua1 menurut 
pendapat Bapak/Jbu 
Keteran~an: 
~-- --- - -- - - - ------- ---- ------ ---- ------ -- ---

Validitas lsi Bahasa & Penulisan Soal Rekomendasi 

V: valid SF: sangat dipahami TR : dapat digunakan 
tanpa revisi 

CV: cukup valid F: dipahami RK: dapat digunakan 
dengan revisi kecil 

KV: kurang valid KF: kurang dipahami RB: dapat digunakan 
dengan revisi besar 

TV: tidak valid TF: tidak dipahami PK : belum dapat 
digunakan. masih 
perlu konsultasi. 

42829.pdf 



B. Penilaian terhadap validitas isi, bahasa dan penulisan soal serta 
rekomendasi 

o. Validitas Isi Bahasa & Penulisan Soal Rekomendasi ' 
al lt---v---r-C-V------r-K-V-.-T-V---it--S-F---,.--F-.---K-F---,.--T-F----;'-T-'R---r--R-K-r-!R-B------,.-P-'K---11 

C. Komentar dan saran perbaikan 

.................................... ?.:-7.. ;':':' .. i.( .::". ... 2012 

F 
(.~: .. !f:J?.&.~.~.A~~~~)' M.Ht.tm 

42829.pdf 



• __.,,.1.' \..--. ' .. " • ·o ... 0 • ...... i::....,'r('A"'" .,E~.--~ ....... " •" ... , ... "" , ........ \ 
1,r,1v fj/ K ' \Lil /.\~I K1:..l"I ' i"lf\ r ivlttt~LA .• J,L\K/\!" (l<r} 

l\lata Pelaj~1ran 
Materi Pokok 
Keh1s/Semrster 

; \latematika 
: Perbandingan 
: \"II S\I P/gan.iil 

Pendeka!an Pembelajaran: Pemhe!a.iaran Matema!il<.a Rea!is!!k 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penuli'I : lka Wirahm~p 
.'\ama \ alidator ;lJr· Na.uv/I~ · litA 
Pekerjaan : J.ls.t'<U1- UN~AS 

A. Petunj uk: 
Berilah tanda eek list(~) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibul 
Keteranr;an: 

I : berarti · riduk haik" 
2 : berarti "k11ra11~ haik" 
3 : berarti ··rnklfp haik" 
4 . berarti "haik" 
" berarti ··su11gat haik" 

B. Penilaian ditinpu dari beberapa aspek _____________ _ 

~1o.1 FORM~/srE_((_"ANGDINl~l- lD';~f~l~r~! 
I i 1. Kejclasan pemhagian rnateri 
! i-:> Sistem penomoran jelas v 

. /i I 3 Pengaturan ruang/tata letak v-
i 

..+ Jerns dan ukuran huruf sesuai f----11---t--I I s I - - u- ·----------- -------

i 
I 

I 

L 

Kebe11a1 1n isi materi 
' Dikelornpokkan dalam bagian-bagian vang 

logis 
3. Kesesua1an clemrnn standar kompetensi 

Kurikulum 2006 
4. Pernilihan strategi, pendekatan, rnetode dan 

sarana pen1belajaran dilakukan dengan tepat ] 
sehingga memungkinkan siswa aktif be I ajar 

5. Kegiatan guru dan kegiatan siswa dirumuskan I 
secara jelas dan operasional, sehingga mu<lah . 
dilaksanakan oleh guru dalam proses 1 

pembelajaran di kelas 
6. Kesesuaian dengan pembelajaran matematika 

realistik (PMR) 
7. 

1

8 
9. 

Kesesuaian urutan materi 
Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan 
Kelayak_~seba_g~j~rnngkat pernbelajaran 

c..--

I 
_.!_ ______ " __ ,_ 

L-

v 

v: 

v 

v 

1V 

v 
v 

i 

\_.. 
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III BAHASA --i---i~-:------1 

1 . Kebenaran tata bahasa I 

2. Kesederhanaan struktur kalimat 
3. Kejelasan petunjuk dan arahan 

~-~4_. _S_ifat komunikatif bahasa yang dig_l!__~~l~(l!l_ __ 

C. Peniiaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum ' 1

· 

a. Rencana Pembelajaran tn1 b. Rencana Pembelajaran ini. 
I . tidak baik I . Belurn dapat digunakan clan masih 

.., kuran~ baik mernerlukan konsultasi 
3 • cukup baik 2 Dapat digunakan dengan bam ak revist 
4 · baik 3 Dapat digunakan dengan sediklt revisi 

(}) baik sekal1 ci) Dapat digunakan tanpa re' 1si 

*) i111gkurriah 11nmor u11gku scsum /)1!1Jliuw11 8u;1uk i h11 

D. Komentar dan saran perbaikan 

//.,.. /.J.. ... 

\'aliclator 
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LElViBAR VALIDASI BUKU GURU 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 

Penulis .. · lka.'YJ!:~hm{lf!L . ~~;4 
N ~1 m ·"'· V.<>. I id." tor ~ rr-l'Ul14n ,.. • 
P;kerjaan " ~ ; :Ooten UN~ · 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list ( J) dalam kolom penilaian vang sesuai menurut pendapat 
Bapak/lbu! 
Ke le 1·(11tgl111: 

l berarti "tiduk huik" 
') berarti "k11ru11g huik" 
3 • bera11i "c11kup huik'" 
4 · berarti -·haik" 

" . bera11i -sungut haik'' 

B. Penilaian d!t_!_~1jjl_~ari beberapa aspek 
fSKALAPE-NliAiAN I 

~Nlo.-+--___ ASPEK y ANG DINlLAl I~ 2 I ~ r-41-5·-1 
·--------------+·~ I I l 

FORMAT : : I I i i 
! v \ ' 

1. Kejelasan pernbagian materi I / I 

2. Memiliki daya tarik I · v / 
3. Si stem penomoran jelas 

1 

I v : 
4. Kesesuaian antara teks dan ilustrasi I v I 
5. Pengaturan ruang/tata letak I v i 
6. Jenis dan ukuran huruf sesuai v 

II BAHASA 
I _ Kebenaran tata bahasa 
2 Kejelasan petunjuk/arahan. kornent<lr clan 

penyelesaian masalah 

v 
I 

v, 
3. Kesederhanaan struktur kalimat 

,___+--4_._Sifat kt.)I-1:_l~nikatifbahasa yang digunaka_r~--- ~. - -+ - f -- I 

III ILUSTRAS I 
I k ·1 . I I. Du ungan 1 ustrast 

l . I ; ~:;~:::;i~~111~:i~:~nyang~el~-- . 

i IV IS I 
i t Kebenaran isi/materi 

l/ I 

v 

v 

v: 
I 

I 2 Dikelompokkan dalam bagian-bagian vang 
! 1 logis 
ILJI 

1 

3. Kesesuaian urutan materi 
1 4. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran 

v 
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C. Peniiaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum ,. ' 
a. Buku Guru ini b. Buku Guru ini 

I • tidak baik i • Belum dapat digunakan dan masih memeriu1'an 
2 · kurang baik konsultasi 
3 . cukup baik ' Dapat digunakan dengan banyak rn 1si 

f4l baik 3 . Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
Y baik sekali @ Dapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkun/uh 11onwr ungka sl!suai penilaian Hupuk !h11 

D. Komentar dan saran perbaikan 

//' - /:l. - 2012 
Validator 

~~~::::::__ 
(.Or.· . ~ant1lla.A . IV/A ) 
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LElViBAR VALIDASI BUKU SiSWA 

Mata Pclajaran : Matrmatika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SM P/ganjil 
Pendekatan Pembeiajaran: Pembeiajaran Matematika Reaiistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : lka \:Virahmad A 
Nama Validator ·.:~ .. ~tJ.£'d}/~14iMA. Peker,jaan _,, 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list ( ~) dalam kolom penilaian yang >,esuai menurut penclapa1 
Bapak/lbu' 
Ke1eru11go11: 

l • bera11i "fiduk huik'" 
') • berarti ··kuru11g hwk" 
3 berarti "rnkllp haik" 
4 • bera11i "huik" 
5 . bera11i ''su11ga1 hoi k" 

B. Penilaian ditin~u dari beberapa aspek 

I No. I ASPEK YANG DINILAI 

I I I FORMAT 

1

1 
I J. Kejelasan pernbagian rnateri 

I I 

2. Memiliki daya tarik 
3. Si stem penomoran jelas 

j 4 Kesesuaian antara teks clan ilustrasi 

1 
5. Pengaturan ruang/tata letak 

\ 6 .Jen is dan ukuran huruf sesuai 
I I 7. Kesesuaian antara fisik buku dengan siswa r-------+ -----·----·----------------.-
! II I BAHASA 
! l 1 Kehen<Jran tata bahasa 

I ') Kesesuain kalimat dengan taraf berpikir dan 
kernampuan memhaca se11a usia si~\\ a 

I
I 3 Mendorong minat baca 

4 l<t'sederhanaan struktur kalimat 
I 5 Kejela~an petunjuk dan arahan 
1 6 Si fat kumunikatif bahasa yam!, digunakan . I . -------·----~--·"'--""--------

r-- n r ILllSTRASI 
i Dukungan ilustrasi untuk memperjelas 
I konsep 
j 2. Memberi rangsangan secara visual 
1 

3. Memiliki tampilan yangjelas 

1 
j 4. Mudah dipahami 

1
_. -~1enggunakan konteks lokal 

v 

:v 

v: 
'-" 
v 

v 
v ! 

.......... 

v 
\./ 

' v 

v 
I 

vi 
_ _l ____ ~--- _ _L __ 
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11v 
I 

I 's I ------~--~~---------------,------,---

! l _ Kebenaran isi/materi 
I 2. Merupakan materi yang esensial 
, 3. Dikelompokkan dala~ bagian-bagian vang i 

logis 
4. Kesesuai<'n dengan standar kompetensi 

Kurikulum 2006 
5 Kesesuaian dengan pembelajaran matematika 

realistik ( r:vm) 
6. Kesesuaian urutan materi 
7. Kelavakan sebagai perangkat pembelaJaran ___l_ _______ _!__ ___ -

C. Peniiaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara urnurn * > 

a. Buku Siswa ini · b. Buku Siswa ini · 

I 
I 

__ L __ 

vi 

v 
v 

v 

I !v 

I • tidak baik . Belurn dapat digunakan dan masih mernerlukan 
2 · kurang baik konsultasi 
3 - cukup baik ; Dapat digunakan dengan banyak revisi 
4 • baik Q) Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

(2) baik sekali 4 . Dapat digunakan tanpa re\isi 

D. Komentar dan saran perbaikan 

/~- ~.4 -

Validator 

'lJ\ 1 J 
_\! '-

( _.J>r · _ ,l/a.r;-q//~ · MA } 
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LElViBAR VALiDASi 
LEl\'IBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

i\fat;i Peiajaran : i\fatematika 
Matrri Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII S:'\1 P/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran: Pembelajaran I\ilatematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : lka Wirahma~ 

Nama Validator ·.: ~ .. ··~· .~~ .... U..'NHA~M.. ~ 
Pekerjaan ~/ 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list ('1) dalam kolom penilaian ya:1g sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibul 
Keterm1gun: 

l • berarti "tidak haik" 
2 ·. berarti "k11ra11tt huik'' 
3 • berarti '·cukup haik" 
4 • berarti "'haik" 
5 • bera11i "sungut haik" 

B. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek 

ASPEK YANG DINILAI 

FORl\ilAT 
I 
I i. Kejeiasan pembagian maieri 
I ,.., Memiliki dava tarik 
I 3. Sistem penornoran jelas 
I 4. Pengaturan ruang/tata letak 
I 5 .Jenis dan ukuran huruf sesuai 

\ I 6. Kesesuaian antara fisik LKS dengan siS\\a i-!JIBAH A SA - -- .. --- --~--------~--

! 

i 
I ,.., 
I -

I 

I ~ 
'-t. 

Kebemmm tata bahasa 
Kesesuain ka!imat dengan taraf berpikir clan 
kernamµuan membaca serta usia sis\\ a 
l'vlendorong minat untuk bekerja 
Kesederhanaan strnktur kalirnat 

5. Kali mat soal tidak mengandung arti ganda 
6. Kejelasan petunjuk dan arahan 
7. Si fat komunikatif bahasa yang digunakan 

v 
v 
v 

v 
v 

i v 
., 

I 

v 

I 1 :v 
j_ _ __J_ ___ _l__ __ .l _____ l 
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----·--- ---~-r--------;-·-- ----~rf- --------,--------
, I 

' ' 

m11s1 
'[ l. Kebenaran isi/materi 

2. Merupakan materi/tugas yang esensial 
3. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang ; 

logis 
4 Kesesuaian dengan pembelajaran matematika 

realistik 
5. Kesesuaian tugas dengan urutan materi 

1

6. Peranannya untuk mendorong siS\\a dalam 
. menemukan konsep/prosedur secara mandiri 
L __ l__'L_KeJ C1Y3:B.a!1_~e!Jagaj_Q~ra ngkat. pembel 9j a~(ln_ 

~ 

C. Peniiaian umum 
Kesimpulan penilaian secara umurn ' 1 

a. LKS ini b. LKS ini. 

---- j_ _ 

· tidak baik 
2 kurang baik 
3 cukup baik 
4 baik 

Belum dapat digunakan dan masih rnemeriukan 
konsultasi 

(J) baik sekali 

1 Dapat digunakan dengan l)anyak rev1:-;1 
3 Dapat digunakan dengan 'iedikit rT\is1 

@ Dapat digunakan tanpa re\ 1si 

*) l1ngkunlu/111<1t11rJ1 w1gku scs11w f'C11ilwu11 Dlffl(lk !h11 

D. Komentar dan saran perbaikan 

Validator 

'""I I \ l -·, 

.....:.,'} ! ·-
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LElVlBAR VALiDASi 
TES HASIL BELAJAR 

Mata Peiajaran : Matematika 
!\fateri Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII S\I P/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran: Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : lka 'Wirahma<J._/ 
l\ama V,·1lid~1tor · ./)/". #<UNl/t:U'\• MA . . lxiU> ,jl-('~ Pekerjaan 

~~· Petunjuk 
Sebagai pedoman untuk mengisi tabel validitas isi, bahasa dan penulisan ~oal 
serta rekomendasi, hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain 
a. l 'a/id11as /si: 

• Kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran \'ang tcrcermin dalarn 
indikator pencapaian basil belajar 

• Kejelasan perumusan petunjuk pengerjaan soal 
• Kejelasan rnaksud soal 

h. Bahasa dun Fe1111/isa11 So(ti: 
• Kesesuaian bahasa yang digunakan pada soal dengan kaidah Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 
• Kalimat soal tidak menimbulkan penafsiran ganda 
• Rurnusan kalirnat soal komunikati( menol!,unakan bahasa vanu. 

c~ . ~ 

sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan kata-kata vang dikcnal 
s1swa 

Derilah t.:-mda eek list ('1) 
,.l_ , ___ _ 

Uctldlll 

pendapat Bapak/lbu 
kolom vano . c sesuai rnenurut 

Kete1~C1!_lj{lt1_1~: __ ··-----·----------------- __ -----·· 

lvaliditas lsi L Bahasa & Pennlisan Soal k Heko_n~endasi 
) V valid i SDF. sangat dapat d1paham1 f TR dapat digunakan 
' tanpa n:\ 1:-,1 

CV cukup valid : DF dapat dipaham1 
I 

KV kurang valid\ KDF kurang dapat dipahami 

RK clapat digunakan 
dengan revisi kecil 

RB dapat digunakan 
dengan revisi besar 

i Tf)F I d 
TV. tidak_'_/a_l_i a-I -~'-· _-_· _· -ti_d._a_k_d_a_p_a_t_d-ipahami 

1 

PK . belum a pat I digunakan. masih 
~· : 

----~ 
__ perll1 kot]~dt'!~_J 

42829.pdf 



B. Peniiaian terhadap vaiiditas isi, bahasa dan penuiisan soal serta 
rekomendasi 

No. Validita.'I lsi Bahasa & Penulisan Soa/ Rekomendasi - :; 

i~so=a=l~~=-=V==-i =(='V=9'1 =l\.='1=7~/ =T=J=7"'iF.S=>D=F~=D=F==j==R='D=F~I =T='D=~ ~Tfilf?KTRB]_PK-11 
Ii • I I i I : :,j \ i. ~-~-, 

-J --
!I 

j___ __L 
==~=-

C. Komentar dan saran perbaikan 

//-4"~ -

Validator 

i 

20i2 
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LEM BAR VALIDASI RENCANA PEMBELAJARAN (RP) 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : Ika Wirahmad , 
."llama Validator : \-\~.:.l<tP.~.1.J .. M ... P.l'.1 ...... . 
Pekerjaan : D.o.~.~.n .. Sfnicr ... :?.l~!P Bivna · 

A. Pctunjuk: 
lkrilah Landa eek list (..J) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/lbu! 
l\c le rangan: 

I : .. tidak haik" 
2 : .. kurang haik" 
3 : .. cukup haik" 
4: ··haik" 
5 : .. sangat baik .. 

B Penila1an ditin.1au dari beberapa aspek 

No. 

II 

ASPEK YANG DINILAI 

FORMAT 

I 

".I.. Kejelasan pembagian materi 
.:. Sistem penomoran 

1 3. Pengaturan ruang/tata letak 
4. Jenis dan ukuran huruf 
I S I 
I. Kebenaran isi/materi 
2. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 

log is 
3. Kescsuaian dengan standar kompetensi 

1 
Kurikulum 2006 

4. Pemilihan strategi. pendekatan. metode dan 
sarana pembelajaran dilakukan dengan tepat. 
-;ehingga memungkinkan siswa aktif bel~jar 

5. Kegiatan guru dan kegiatan siswa dirurnuskan 
secara jelas dan operasional, sehingga mudah 
dilaksanakan oleh guru dalam proses 

I pembelajaran di kelas I 

I
i 6. Kesesuaian dengan Pembelajaran Maternatika I 

Realistik (PMR) 

SKALA PENILAIAN 
I 2 3 4 5 

I 
I 

v 

v 
v 
v 
v 

v 
v 
v 

v 

I

I 

I 7 Kesesuaian urutan rnateri , v 
I 8. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan i v 

L ___ __J_1 _9_._K_-_el_a_,,__y_ak_a_n_se_b_a""'g_a~i p.._e_r_a_ng""-k_·a_t--"p_e_m_b_e_la--"J_a_ra_n __ ~--~I~-~-"-~~ 
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111 I ~~A~e~~:aran tata bah-asa - ---- --- --
i--,-----,-
1 i v 

j 2. Kesederhanaan struktur kalimat 
13. Kejelasan petunjuk dan arahan 

L I -+. '.-,ifat komunikatif bahasa yang digunakan 

C. Penilaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum *l: 
a. Rencana Pembelajaran ini: b. Rencana Pembelajaran ini: 

I/ 
v 
v 

I : tidak baik 1 : Belum dapat digunakan dan masih 
2 : kurang baik memerlukan konsultasi 
3 : cukup baik 2 : Dapat digunakan dengan banyak revisi 
4 : baik t;i~ Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

@ sangat baik lY Dapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkarilah nomorlangka sesuai penilaian Bapak/lhu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

........................... , .............................. 2012 
Validator 

~'(_)- -
(~-~-~~-~~~~~---~~~::.~ ... ~.) 
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. ....--

LEMBAR VALIDASI BUKU GURU 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : Ika Wirahmad f 
Nama Validator : .H.~: .. ~~(:1L..M:.f.C? ...... . 
Pekerjaan : .DO.~~ .... . S.e .o.i.o J~ .. $ T.t9.~. 13,· wio 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list(-,}) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/lbu! 
Keleranr.;an: 

I : .. lidak haik"" 
2 : .. kurang haik" 
3 : .. cukup haik"" 
4 : .. haik"" 
5 : .. sangat baik"" 

B P ·1 . d" . . d . b b em aian 1tm1au an e erapa aspe k 

No. ASPEK YANG DINILAI 

I FORMAT 
I. Kejelasan pembagian materi 
2. Memiliki daya tarik 
3. Si stem penomoran j 
4. Kesesuaian antara teks dan ilustrasi 
5. Pengaturan ruang/tata letak 
6. Jenis dan ukuran huruf 

II BAHASA 
I I. Kebenaran tata bahasa 

I 
J Kejelasan petunjuk/arahan. kornentar dan 

I 

pcnyelesaian masalah 
~ Kesederhanaan struktur kal imat .). 

14. Si fat komunikatif bahasa yang digunakan 
------ ---------·---------------- ------ ·------ ---- - --- --- --- -

111 ILlJSTRASI 
I I. Dukungan ilustrasi 
I } Memiliki tampilan yangjelas 
! 

-· 
' Mudah dipaharni I .l. 

IV I I s I 
I I. Kcbenaran isi/matcri 

SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 5 

v 
v 
v 

v 
v 
v 

v 
i v' 
! 

v 
v 

- --- - -

v 
I 

v, 
I vi 

I 

! 

vi I 

I 
I J Dikelornpokkan dalam bagian-bagian I I yang 
' I...-i log is i 
i i 
I 3. Kcsesuaian urutan materi I v I 

' I 4. Kclayakan scbagai pcrangkat pembclaJaran j I VI 
-~-~~-~--
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C. Pcnilaian umum 
Rckomendasi/kesimpulan penilaian secara umum ' 1

: 

a. Buku (luru ini: b. Buku Guru ini: 
I : tidak baik I : Belum dapat dig:unakan dan masih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 
3 : cukup baik 2 : Dapat digunakan dengan banyak revisi 
4 : baik 3 : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

@: baik sekali (£} Dapat digunakan tanpa l'L'visi 

*) /ingkarilah nomorlangka sesuai penilaian Bapak//hu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

.......................................................... 2012 

er._ -- ,-
(.~ ... ~~~~~ .. ~~.~l...~:fd. 
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LEMBAR V ALIDASI BUKU SISWA 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbaodingan 
Kelas/Semester · : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran: Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : lka Wirahmad 
Nama Validator : 1-H~: .. ~P.~l;.f'!L.~ ...... . 
Pekerjaan : V.~~ ... r:J .... ~~f?.!'9!-... 9.T.KW ibi'n'lci 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list ('1) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/lbu! 
Keterangan: 

I : "tidak haik'' 
2 : "kurang baik'' 
3 : ·'cukup haik" 
4 : "haik" 
5 : "".wngat haik" 

B. Penilaian ditin1au dari beberapa aspek 

No. ASPEK YANG DINILAI 

FORMAT 
I. Kejelasan pembagian materi 

1 
,.., Memiliki daya tarik 

1 3. Sistem penomoran 

I
I I 4. Kesesuaian antara teks dan ilustrasi 

i 5. Pengaturan ruang/tata letak 
I i 6. .lenis dan ukuran huruf I 

SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 5 

I/ 
\/ 
v 

v 
v 
v l ! 7. Kesesuaian antara fisik buku dengan siswa ____L 

I. 11 ! BAHASA - !--+------+-~-----+---< 

I[ ! I . Kebenaran tata bahasa 
1 Kesesuain kalimat dengan taraf berpikir dan 

j kemampuan membaca serta usia siswa 
3. Mendorong minat baca 

I 4. Kesederhanaan struktur kalimat 
5. Kejelasan petunjuk dan arahan 
6. Si fat komunikatif bahasa yang digunakan 

Ill ILUSTRASI 
1. Dukungan ilustrasi untuk memperjelas 

konsep 
2. Memberi rangsangan secara visual 
3. Memiliki tampilan yangjelas 
4. Mudah dipahami 
5. Menggunakan konteks lokal 

v 
v 

l/ 

l/ 
v" 
v 

v 
v 

v 
v 

v 
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IV 
- -·-------- - -- - _,. ------------

I S I 
I. Kebenaran isi/materi 
2. Merupakan materi yang esensial 
3. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 

logis 
4. Kesesuaian dengan standar kompetensi 

Kurikulum 2006 
5. Kesesuaian dengan Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) 
6. Kesesuaian urutan materi 

-1 ---

7. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran _j __ _ 

C. Penilaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum 'J: 
a. Buku Siswa ini: b. Buku Siswa ini: 

v 
v 

v 

v 

v 
v 

v 

I : tidak baik I : Belum dapat digunakan dan masih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 
3 : cukup baik 2 : Dapat digunakan dengan banyak revisi 
4: baik 3 : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 0 sangat baik (}): Dapat digunakan tanpa 11..'\ isi 

*) /ingkorilah no111or1angka sesuai penilaian Bapak1 /h11 

D. Komentar dan saran perbaikan 

···························· ······························ 2012 
~Validator 

~ti __ . 
(.8.~~~~~4 ... 1.~~1..~·.!.~ .. ) 
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LEMBAR V ALIDASI 
LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : lka Wir~hmad 
Nama Validator : H.M: . .lit/PL: .. ~:.Pd'. ..... 
Pckerjaan : D.o.~.e!I .. ~e. ~i.1.0.r: .. 0:-f~-.l.f' .. lSi mci 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list (..J) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/lbu! 
Keterangan: 

I : .. tidak baik'' 
2 : .. kurang baik'' 
3 : .. cukup baik" 
4 : ""haik" 
5 : .. sangat baik" 

B. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek 

No. ASPEK YANG DINILAI 
SKALA PENILAIAN -
1 2 3 4 5 

,~.~~-~----~~~~~~~~~~~~~~--t-----+-~+--~t---+~-·-

I FORMAT I 
I. Kejelasan pembagian materi : V 
2. Memiliki daya tarik V 

3. Si stern penomoran : I V : 
4. Pengaturan ruang/tata letak V i 
5. Jenis dan ukuran huruf VI 

11 
~~:~~~uaian a_n.~ra fisik LKS dengan siswa -+--- ______ . _, ""V·j

1 

_ ··i 

I. Kehenaran tata hahasa I 
' Kesesuain kalimat dengan taraf herpikir dan 

i i kemampuan membaca serta usia sisv.a 
i [ 3. Mendorong minat untuk bekerja 
'i 1 4. Kesederhanaan struktur kalim~t 

I 5. Kalimat soal tidak mengandung arti ganda 
1 6. Kejelasan petunjuk dan arahan 

-~·ii_ Sifat komunikatifbahasa yang digunakan 

v 
v, 

I v 
I I v 
J~J~~v~ 

v 
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111 l ~-S ~ebenar: isi/m-a;~i-- ----- - ---

" Merupakan materi/tugas yang esensial 
3. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 

log is 
4. Kesesuaian dengan pembelajaran matematika 

realistik 
5. Kesesuaian tu gas dengan urutan materi 
6. Peranannya untuk mendorong siswa dalam 

menemukan konsep/prosedur secara mandiri 
7. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran 

C. Penilaian umum 
Kesimpulan penilaian secara umum *): 
a. LKS ini: b. LKS ini: 

--- - - -r r----I 

v 
v 
v 
v 

v v 
v 

I : tidak baik I : Belum dapat digunakan dan masih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 
3 : cukup baik 2 : Dapat digunakan dengan banyak revisi 

(j) haik 3 : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
5 : baik sekali CY Dapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkarilah nonwriangka sesuai penilaian Bapak//hu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

···························· ······························ 2012 
Validator 
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LEMBAR V ALIDASI 
TES HASIL BELAJAR 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran: Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : Ika Wirahmad 
Nama Validator : .\:H~l. .l~R~J. ·!· M:.~~ .. ... . 
Pekerjaan : .D.¢P.~.~'! ... $~Otl?.r: ... ~T.tc.!f. e,tma 

A. Petunjuk 
I. Hal-ha! yang perlu dipertimbangkan sebagai pedoman untuk mengisi tabel 

validitas isi. bahasa dan penulisan soal serta rekomendasi. antara lain: 
a. I 'u/iditas I.ii: 

Kesesuaian soal dcngan tujuan pemhelajar~m ) ang tcrcermin dalam 
indikator pencapaian hasil belajar 

• Kejelasan perumusan petunjuk pengerjaan soal 
• 1'.e_jelasan maksud soal 

h. Bahasa dun Penulisun Soa!: 
• Kesesuaian bahasa yang digunakan pada soal dengan kaidah Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 
• Kalimat soal tidak menimbulkan penafsiran ganda 
• Rumusan kalimat soal komunikatif menggunakan bahasa yang 

sederhana. mudah dimengerti, dan menggunakan kata-kata yang dikenal 
SISWa 

2. Berilah tanda eek list (~) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut 
pendapat Bapak/Ibu 
Kete_!ung!:!!L __ 

Validitas Isi Bahasa & Penulisan Soal 

V: valid SF: sangat dipahami 

CV: cukup valid F: dipahami 

Rekomendasi 

TR : dapat digunakan 
tanpa revisi 

RK: dapat digunakan 
dengan rcvisi kecil 

KV: kurang valid KF: kurang dipahami I RB: dapat digunakan 
dengan revisi hesar 

I 
TV: tidak valid TF: tidak dipahami I PK : belum dapat 

' ] digunakan. masih I ~ 

I ! perlu konsultasi 
---- _________ ! --~-------~-·~ ____ _l__ • 
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B. Penilaian terhadap validitas isi, bahasa dan penulisan soal serta 
rekomendasi 

rNo~ i _____ Validitas Isi Bahasa & Penulisan So'!LJ~--- _ Rekomendasi 

j~~' -- V ~ CVT KV . TV SF F KF-+ TF )JR RK RB_ i PK 

L. -~-J v J_ _J__ v I i .: v i i 

:C2v: _I v i 1111 i 1 

',1 __ -_-_3a_------' v ___ ·~-jr _____ -__ -__ r_ -r !r~-----F----+ r- · 1 r· -lE·;··---. -
1

1

- 3b , v 4
1 --- --1 ~- i -- --- --F~-~1 --- -----r----

~-~~-~~~-~___J -- ____ J__ -
1[ __ ~_Jvl I It/ 1 v ! 

!E~+~++-r-+v I + F ·.·.·,; · ·l-~ 
1FRI~ I I : 

1

1 ~ I I I ,t~ I . ! 

' Sa l/ ! v' 1 

V i 
~~-+---~--+-----+---~f----t---t----t---ir---+---t----+------il 

i~sb~~v~-~~I ~ .......... v~-~~~='~-i./~----~~~~I ~i 

C. Komentar dan saran perbaikan 

.......................................................... 2012 
v 

\-\ .Mu~ J~, M .Pd. 
( .................................................... ) 

42829.pdf 



LEMBAR V ALIDASI RENCANA PEMBELAJARAN (RP) 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : Ik~irahmad c 

~:.::j~:~idator ; :::r~j.;;!:~ 1<<~ ~ 
A. Petunjuk: 

Berilah tanda eek list ('1) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibu! 
Keterangan: 

1 : berarti "tidak haik"' 
2 : berarti ·· kurang haik" 
3 : berarti "'cukup haik" 
4 : berarti "haik" 
5 : berarti "sanxat haik" 

B. Penilaian ditin,jau dari beberapa aspek 

No. ASPEK YANG DINILAI 

I FORMAT 
1. Kejelasan pembagian materi 
2. Sistem penomoran jelas 
3. Pengaturan ruang/tata letak 
4. Jenis dan ukuran huruf sesuai 

II IS I 
1. Kebenaran isi/materi 
2. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 

logis 
3. Kesesuaian dengan standar kompetensi 

Kurikulum 2006 
4. Pemilihan strategi, pendekatan, metode dan 

sarana pembelajaran dilakukan dengan tepat, 
sehingga memungkinkan siswa aktif belajar 

5. Kegiatan guru dan kegiatan siswa dirumuskan 
secara jelas dan operasional, sehingga mudah 
dilaksanakan oleh guru dalam proses 
pembelajaran di kelas 

6. Kesesuaian dengan pembelajaran matematika 
realistik (PMR) 

7. Kesesuaian urutan materi 
8. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan 
9. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran 

SKALA PENILAIAN-
1 2 3 4 5 

t/ 
V' 

v 

v 

v 

\/ 

\/ 

v 

\/ 
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III BAHASA l l v" I 
I. Kebenaran tata bahasa I 1 

• 

2. Kesederhanaan struktur kalimat I v ! 

'----'--!_: _~_i~_jae_/_~-~a._;_:_:_i~_uan_~-·~-~_:_:_~s-=~rY'-a~-an ..... g'-d_i""'g_un_a_k_a_n ___ .,Ll _ _J__J__j__~J~_i 
C. Penilaian umum 

Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum *l: 
a. Rencana Pembelajaran m1: b. Rencana Pembelajaran ini: 

I : tidak baik 1 : Belum dapat digunakan dan masih 
2 : kurang baik memerlukan konsultasi 
~ cukup baik 2: Dapat digunakan dengan banyak revisi 

QJ. baik n :napat digunakan dengan sedikit revisi 
5 : baik sekali ~ Dapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkarilah nomorlangka sesuai penilaian Bapakllbu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

/ft> [x~B. !t1.1f}.}{ 
~ ff)lJ.(_(.,( ~~ 

~ttl14. ~ L- IUWl t.____..__ )lW'\.-S. 

~~ tL~Q d~glut.~-- . 

... ~ .. ~ .. , .. ~.~ .. ~.ti: ... : ....... 2012 
Validator 

~ ,----- ' 

~~~~~~~~~C::====:, 

( ............ 1~~ ... :.~r. ..... ~-
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-· 

LEMBAR V ALIDASI BUKU GURU 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : lka Wirahmad 
Nama Validator '. .. J;J;..;;·~ .. J),J-f!.......... . . 
Pekerjaan .. . ~{JH·. ·fY-.~· --S~ 'fll ~ ~ 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list ('1) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibu! 
Keterangan: 

1 : berarti ''tidak baik:' 
2 : berarti "kurang baik:' 
3 : berarti "cukup baik" 
4 : berarti "baik" 
5 : berarti "sangat baik" 

b B. Penilaian ditm.iau dari be erapa aspe k 

No. ASPEK YANG DINILAI 

I FORMAT 
1. Kejelasan pembagian materi 
2. Memiliki daya tarik 
3. Sistem penomoran jelas 
4. Kesesuaian antara teks dan ilustrasi 
5. Pengaturan ruang/tata Ietak 

SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 5 

J 
v 
./ 

; v 
I v 

§.:. Je11!s dan ul<,µra!1~h~ruf ~esuai_ __ ~---r r-1 · v 
II BAHASA \/ 

1. Kebenaran tata bahasa i 
2. Kejelasan petunjuk/arahan. komentar dan 

1 

i v 
I 

penyelesaian masalah I ·J I 
3. Kesederhanaan struktur kalimat I v I 

4. Sifat komunikatif bahasa yang digunakan 

~1~ III ILUSTRASI 
1. Dukungan ilustrasi 
2. Memiliki tampilan yang jelas 
3. Mudah dipahami v 

IV ISi 
\/ 1. Kebenaran isi/materi 

2. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang v 
logis \,' 

3. Kesesuaian urutan materi 
4. Kelayakan sebagai peran!!kat pembelajaran 

\.; 

! 

I 
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C. Penilaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum *l: 
a. Buku Guru ini: b. Buku Guru ini: 

1 : tidak baik 1 : Belum dapat digunakan dan masih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 

cukup baik d{apat digunakan dengan banyak revisi 
baik papat digunakan dengan sedikit revisi 
baik sekali . Dapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkarilah nomorlangka sesuai penilaian Bapakllhu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

b'~ ~ ~' 

k.v.,· ~ ·~ ~/ud, 
ZJru1tl1-1 Jtld~ fC£( ~ ~ 

~~ 

···~···~···· .... 4~ ... ~ ......... 2012 
Validator 

' ' 

( ............. 'r.r.~~:'P..:. !.~~-.r. ......... ) 
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LEMBAR V ALIDASI BUKU SISW A 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 

~:i::~alidator ~ 1~:"J!.~,~ _ 
Pekerjaan : .. \,f.-%{ ··/~.t:y., .. ·tlITTVf 7zt~ ~ 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list ('1) dalarn kolorn penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibu! 
Keterangan: 

l : berarti "tidak baik" 
2 : berarti "kurang baik" 
3 : berarti "cukup baik" 
4 : berarti "haik" 
5 : berarti "sangat baik" 

B P ·1 . d" . . d . b b . em a1an 1tin.1au an e eraoa asoe k 

No. ASPEK YANG DINILAI 

I FORMAT 
1. Kejelasan pernbagian rnateri 
2. Memiliki daya tarik 
3. Sistern penornoran jelas 
4. Kesesuaian antara teks dan ilustrasi 
5. Pengaturan ruang/tata letak 

SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 5 

v 
•J 
v' 

\/ I 

I 
i 

I v 
' I 

6. Jenis clan ukurnn huruf sesuai -·i-- .. j. i v ! : JI I 7. Kesesuaian antara fisik buku dengan siswa 
II BAHASA vi-1 

1. Kebenaran tata bahasa I I v1 
2. Kesesuain kalimat dengan taraf berpikir dan I I i I 

kemarnpuan membaca serta usia siswa v I 

'-./'. 3. Mendorong minat baca 
4. Kesederhanaan struktur kalirnat v 
5. Kejelasan petunjuk dan arahan v 
6. Sifat komunikatif bahasa yang digunakan 

III ILUSTRASI v 
1. Dukungan ilustrasi untuk rnernperjelas 

konsep J 

2. Memberi rangsangan secara visual \/ 

3. Merniliki tampilan yang jelas \/ 
4. Mudah dipahami v 
5. Menggunakan konteks lokal 
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IV ISi 
1. Kebenaran isi/materi 
2. Merupakan materi yang esensial 
3. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 

logis 
4. Kesesuaian dengan standar kompetensi 

Kurikulum 2006 
5. Kesesuaian dengan pembelajaran matematika 

realistik (PMR) 
6. Kesesuaian urutan materi 
7. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran 

C. Penilaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum *l: 
a. Buku Siswa ini: b. Buku Siswa ini: 

I 1~r1 
v I 

v J 

J 

v 
J 

1 : tidak baik 1 : Belum dapat digunakan dan masih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 

ukup baik (j) Dapat digunakan dengan ban yak revi.si 
aik Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

baik sekali Dapat digunakan tanpa revisi 

*) fingkari!ah nomorlangka sesuai penilaian Bapak!Jhu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

1ldlt:Ju~ ~ 1Q_~- er~ 
{~ ~ 

... ~ .. ~?~ .... ., ·--~~--··~············ 2012 
Validator 

- ?# ~ -
( h h• •••• +f.1-~ ,!!JJ. .. h. ~ •••• ) 
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LEMBAR V ALIDASI 
LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 

~::!i~ alidator '. 
1"n:)::,,h.~~1 f... . . . . . 

Pekerjaan .. ·\frfaj· ·~f} .. ·~· 721'~ ~ 
A. Petunjuk: 

Berilah tanda eek list cV) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibu! 
Keterangan: 

1 : berarti "'tidak baik" 
2 : berarti "kurang haik'' 
3 : berarti "cukup baik" 
4 : berarti "haik'' 
5 : berarti "sangat hail<:' 

B. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek 

No. ASPEK YANG DINILAI 

I FORMAT 
1. Kejelasan pembagian materi 
2. Memiliki daya tarik 
3. Sistem penomoran jelas 
4. Pengaturan ruang/tata letak 
5. Jenis dan ukuran huruf sesuai 
6. _J(~s~s.uaian antara fisik LKS dengan siswa 

-

II BAHASA 
1. Kebenaran tata bahasa 

-

2. Kesesuain kalimat dengan taraf berpikir dan 
kemampuan membaca serta usia siswa 

3. Mendorong minat untuk bekerja 
4. Kesederhanaan struktur kalimat 
5. Kalimat soal tidak mengandung arti ganda 
6. Kejelasan petunjuk dan arahan 
7. Sifat komunikatif bahasa yang digunakan 

SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 5 

l/ 
\.., 

\..... 

I \.... 

L.. 

\. 
--~-~ ---- ---·-- - - ---

v 

I 
\./ 

v 
I 
I ' \ , , 

!vl~LJ 
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III ISi 

1 rT~1~i 1. Kebenaran isi/materi 
2. Merupakan materi/tugas yang esensial I ' 

I I I 3. Dikelompokkan dalam 
I 

bagian-bagian yang Iv i 
I I 

logis \/ 
4. Kesesuaian dengan pembelajaran matematika 

realistik \./ 
5. Kesesuaian tugas dengan urutan materi 
6. Peranannya untuk mendorong siswa dalam v 

menemukan konsep/prosedur secara mandiri Iv 7. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran 

C. Penilaian umum 
Kesimpulan penilaian secara urnurn *): 

a. LKS ini: b. LKS ini: 
1 : tidak baik 1 : Belurn dapat digunakan dan masih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 
3 : cukup baik ~apat digunakan dengan banyak revisi 

0J baik apat digunakan dengan sedikit revisi 
5 : baik sekali Dapat digunakan tanpa revisi 

*) lingkarilah nomorlangka sesuai penilaian Bapak/Ihu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

1~ ~~(ti- 14 
~~~~ 

~~~ ~' ~ 

~-~ 

~ kl:fc 
~ fuui-. . 

... ~?:. ... ~ .... , ... ~:r .... &s: ......... 2012 
Validator 

-~--- -- -~-~ 

( ............. tk;.~i::.:: .. ~.:t: ......... ) 

I 
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LEMBAR V ALIDASI 
TES HASIL BELAJAR 

Mata Pclajaran : Matematika 
1\-lateri Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : I~Wirahmad 
Nama Validator : .. o/~.1.tb.•r?, ..... '...... ~ 
Pekerjaan : ·\: ltf ··.f'ts.A',~··~····~ ~ 

A. Petunjuk 
1. Sebagai pedoman untuk mengisi tabel validitas isi, bahasa dan penulisan soal 

serta rekomendasi, hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain: 
a. Validitas lsi: 

• Kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran yang tercermin dalam 
indikator pencapaian hasil belajar 

• Kejelasan perumusan petunjuk pengerjaan soal 
• Kejelasan maksud soal 

b. Bahasa dan Penulisan Saal: 
• Kesesuaian bahasa yang digunakan pada soal dengan kaidah Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 
• Kalimat soal tidak menimbulkan penafsiran ganda 
• Rumusan kalimat soal komunikatif, menggunakan bahasa yang 

sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan kata-kata yang dikenal 
s1swa 

2. Berilah tanda eek list ('1) dalam kolom penilaian yang sesum menurut 
pendapat Bapak/Ibu 
Keteran an: 

CV: cukup valid 

Bahasa & Penulisan Soal Rekomendasi 

SDF: sangat dapat dipahami TR: dapat digunakan 

dapat dipahami 

tanpa revisi 

. dapat digunakan 
dengan revisi kecil 

KV: kurang valid KDF: kurang dapat dipahami RB: dapat digunakan 

TV: tidak valid TDF: tidak dapat dipahami 

dengan revisi hesar 

PK : belum dapat 
digunakan, masih 

erlu konsultasi. 
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B. Penilaian terhadap validitas isi, bahasa dan penulisan soal serta 
rekomendasi 

No. Validitas Jsi Bahasa & Penulisan Soal Rekomendasi 
soal v CV KV TV SDF 

1 v 
2 v 
3a \/ 

3b \./ 

4 v 

vl Sa \/ 
Sb 

6 \/ 

7 v 
-. 

8a v 
8b v 

C. Komentar dan saran perbaikan 

~ 1~~~ l., w 
~ trrA:J ~ 
&~ ~·. 

DF 

v 
v 
t/ 

\/ 
v 
\/ 
J 

v 
\/ 

\/ 

\/ 

KDF TDF TR RK RB PK 

\) 
\/ 
J 

---L-~ I 

v ! I 

i I 
I 

\v I 
. ' ! 1 

~J', L i+----+--- -1 
I ' . J1 I . . 

I ~~, 

I \/: I ii 
1 • I :I 

J --T-- _J 
I 

\/ I I' I ___ j 
1/ I 

~ i 

~L }- ~
~~~~ ~~ 

~ &-~ IJ}.uwlr lu~ 4 5i,a--,9~~ 
~-

····~···~···· ...... '{. ..... ~ ....... 20 l .2 
Validator 

·cf.-

JJ ""' tU ~ ( ........... .. '!.j.~ .. :: .... . r.: ..... ... ) 
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LEM BAR V ALI DASI RENCANA PEMBELAJARAN (RP) 

Mata Pelajaran : Matematika 
Matcri Pokok : Perbandingan 
Kclas/Semcster : VII SMP/ganjil 
Pcndekatan Pembelajaran: Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : lka Wirahmad j, 
Nama Validator : .t!/4/.1:*:'.~i./(1~ .. ·JJ· $:f..d 
Pckcr,jaan : .Gur..':' .... f:'!f.4:ff..~.«1i.UA 

~WjfA) I/ /4 fA ,l1'111a 
A. Petunjuk: 

Berilah tanda eek list ( '1) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/lbu! 
Ket erungw1: 

I : .. tiduk haik" 
2 : .. kurang haik'" 
] : .. cukup haik" 
4 : .. /)([ik" 

5 : .. sangat haik'" 

B. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek 
:- ------i-----

1 No. \ ASPEK YANG DINILAI 

. t-FORMAT 
/ l. Kcjdasan pcmbagian materi 
11 Sistem pcnomoran 
/ ]. Pcngaturan ruang/tata lctak 
: ..+. Jcnis dan ukuran huruf 

l I I S I 
' ! _ Kchcnaran isi/matcri 
1 1 Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 

log.is 
] _ Kescsuaian dengan standar kompctensi I; 

Kurikulum 2006 1· 

4. Pemilihan strategi. pendekatan. metode dan 
sarana pembelajaran dilakukan dengan tepat. 
sehingga memungkinkan siswa aktif belajar 

5. Kcgiatan guru dan kegiatan siswa dirumuskan 
secara jelas dan operasional. sehingga mudah 
dilaksanakan oleh guru dalam proses 
pembelajaran di kelas 

16. Kesesuaian dengan Pembelajaran Matematika 

SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 5 

I 

v 
..........--

'v I I 

iv' --1--
v 

iv 

v 

v 

I 
Realistik (PMR) 

1 
7. Kcsesuaian urutan materi 

] 8. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan 
__ -~_Kel~yakan sebagai perangkat pembelajaran I_ _[_----------'---L~----'-----
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··~ .• 

III BAHASA v 
I. Kebenaran tata bahasa 
2. Kesederhanaan struktur kalimat v 
, 

Kejelasan petunjuk dan arahan 
,,,/ 

.) . v 
4. Si fat komunikatif bahasa yang digunakan 

C. Penilaian umum 
Rekomendasi/kesimpulan penilaian secara umum *): 
a. Rencana Pembelajaran 1m: b. Rencana Pembelajaran ini: 

1 : tidak baik 1 : Belum dapat digunakan dan masih 
2 : kurang baik memerlukan konsultasi 
3 : cukup baik 2 : Dapat digunakan dengan banyak revisi 
4 : baik / \ Dapat digunakan dengan scdikit revisi 

(JI: sangat baik (Y"- Dapat digunakJn tanpa revisi 

*) lingkarilah nomorw1gka sesuai penilaian Bapaki/hu 

D. Komcntar dan saran pcrbaikan 

............................ ···~-~--~./~ .. --:-: ..... 2012 
Validator 
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I 

LEMBAR VALIDASI BUKU GURU 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : Ika Wirahm11d 
Nama Validator : Mu:l.t.tl.c:t.(IJah.J .. $.Mc/. 
Pekerjaan : .~Ur:<d ... .1:1e::l.t.e1un.i/fcr 

S.M/>N /I Kt;to 8ima 

A. Petunjuk: 
Bcrilah tanda eek list ('1) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibu! 
KeteranKW7 

1 : .. tidak haik" 
2 : .. kurmlK haik"' 
3 : .. cukup haik .. 
4 : .. huik"' 
5 : "san;.;at haik'" 

B Penilaian ditinjau dari beberapa aspek 

I No. ASPEK YANG DINILAI 
SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 5 

I FORMAT 
I. Kejclasan pembagian materi 
2. Memiliki daya tarik 
3. Si stern penomoran j 
4. Kesesuaian antara teks dan ilustrasi 
5. Pengaturan ruang/tata letak 
6. Jenis dan ukuran huruf 

II BAHASA 
I. Kehenaran tata bahasa 

v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 

2. Kejelasan petunjuk/arahan, komentar dan V 
penyelesaian masalah 

3. Kcsederhanaan struktur kalimat V 
_____ __,_4_. _S_' i_fa_t_k_o_m_u_n __ i_k_at_if_' b_a_h_a_sa_· ~y_an~g~d~i g~u_n_a __ ka_· n-----H---+---+----+--------1 

III ILUSTRASI 
I I V 1. Dukungan ilustrasi 

2. Memiliki tampilan yang jclas 1

1

1 I VV 
3. Mu<lah dipahami ---- -- -- -------~----------------· ---T--

1 V Is I I !I v 
I. Kebenaran isi/materi I 

' Dikelompokkan dalam hagian-hagian vang I : v' 
logis • 

i 3. Kescsuaian urutan matcri i I I 
___ l.£__ Kclayakan sebagai perangkat pembelajaran ~- --~- __ LLJ 
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C. Pcnilaian umum 
Rckomcndasi/kesimpulan penilaian sccara umum *1

: 

a. Buku Guru ini: h. Buku Guru ini: 
l : tidak baik 1 : Belum dapat digunakan clan masih memerlukan 
2 : kurang haik konsultasi 
3 : cukup baik 2: Dapat digunakan dengan han;.ak revisi 

A: baik /3): Dapat digunakan dcngan sedikit revisi 
Q): haik sckali '--1(: Dapat digunakan tanpa r..:visi 

*) lingkari!ah nomorianxku sesuai penilaian Bapakl!h11 

0. Komcntar dan saran perbaikan 

............................ .. ~ ... ~ .. //.~ ...... 2012 
Validator 

( lj~IL~rp.1) 
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LEM BAR V ALIDASI BlJKlJ SISW A 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perhandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/gan.iil 
Pendekatan Pemhelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : Ika Wirahm;td ~ 
Nama Validator : fa.f.µt.m.cun.tJh~ .. S.·. ~-
Pekerjaan : .Ci!-lt:V .... MP..f.~.m('.<A'P.a 

~#/pl() 11 bCc ta /J-ima 
A. Petunjuk: 

Bcrilah tanda eek list {'1) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibu! 
Kctcrangun: 

1 : '"tidak haik'' 
2 : ··kurang haik'" 
3 : .. rnku/7 haik" 
4 : .. huik" 

5 : ·-.1ungal huik" 

B. Penilaian ditinjau dari heherapa aspck 

~~:~-r. ·- . -~~~-E~_v ~~~?·~-~A_I - J,· ~Kj;A ~NIIL~~~-
1 i FORMAT ·-t--

1 ; I Iv i 
: 1. Kcjdasan pcmbagian matcri 

1 

I v" 1 

1 Memiliki da"'a tarik I 
; 1 I 

3. Sistcrn pcnornoran V 1 

4. Kcscsuaian antara teks dan ilustrasi 
i 5. Pcngaturan ruang/tata letak 

_ __ 7. Kescsuaian antara fisik buku dengan siswa 

1

6. Jenis dan ukuran huruf 

II BAHASA 

III 

i-~-·· 

I. Kebenaran tata bahasa 
, 2. Kesesuain kalimat dengan taraf berpikir dan 

kemampuan rnembaca serta usia siswa 
3. Mcndorong minat baca 
4. Kesederhanaan struktur kalimat 
5. Kejelasan petunjuk dan arahan 
6. Si fat komunikatif bahasa yang digunakan 
ILUSTRASI 
1. Dukungan ilustrasi untuk memperjelas 

konscp 
Memberi rangsangan sccara visual 

i 3. Memiliki tan1pilan yangjelas 
4. Mudah dipahami 
5. Mcnggunakan konteks lokal 

v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 

v 
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i~IYll SI 
f l. Kebenaran isi/materi 
2. Merupakan materi yang esensial 
3. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang 

log is 
4. Kesesuaian dengan standar kompetcnsi 

Kurikulum 2006 
5. Kesesuaian dengan Pembelajaran Matematika 

1 
Realistik (PMR) 

1

6. Kcsesuaian urutan materi 
~------L7. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran 

( . Pcnilaian umum 
Rckomcndasi/kcsimpulan penilaian secara umum *1

: 

a. Buku Siswa ini: b. Buku Siswa ini: 

I 

I : tidak baik I : Belum dapat digunakan Jan masih mcmerlukan 
2 : kurang haik konsultasi 
).._: cukup haik 2 : Dapat digunakan dcngan hanyak revisi 

(J) haik 3 : Dapat digunakan dcngan scdikit revisi 
5 : sangat haik c.3) Dapat digunakan tanpa rcvisi 

*) lingkarilah nomorlungka sesuai penilaian Bapaklfhu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

............................ ... ~ .. :-:-: ... /! .. ~ ... 2012 

ft:4?-
( .... ~'!.~.~~~~-~-~----~P.'/ 
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LEMBAR V ALI DASI 
LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : lka Wirahmad 
Nama Validator : ./!l~t ffl~d.nf!h.;.$:J:.(/ 
Pekerjaan : . {i__~r.41. .. i.1:1.P..f f. M.~/~ .'f:t.~ 

o~Pw I/ ~ta 11-r·mo 

A. Petunjuk: 
Berilah tanda eek list ('1) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/lhu! 
Keterangan: 

1 : ··1idak haik"' 
2 : .. kurang haik .. 
_) : ""c11k11p haik"' 
4: ""haik"" 
5 . ··.\cillgat huik"' 

B. Pcnilaian ditin.iau dari beberapa aspck 

No. 

------~ 

ASPEK YANG DINILAI 
------ ----·-· 

FORMAT 
I. Kejcla 
1 Memil 

san pem bagian matcri 
iki daya tarik 

3. Sistcm penomoran 
4. Pengat uran ruang/tata letak 

lan ukuran huruf 5. Jenis c 
6. Kesesu 
BAHASA 

aian antara fisik LKS dengan siswa 

I. Keben aran tata bahasa 
2. Kesesu 

kemam 
ain kalimat dengan taraf berpikir dan 
puan membaca serta usia siswa 

3. Mendo rong minat untuk bekerja 
4. Kesede rhanaan struktur kalimat 

at soal tidak mengandung arti ganda 5. Kalim 

1 
6. Kejela san petunjuk dan arahan 

_()~1unikati f bahasa yang digunakan l 7 Sifat k 
.. -· --~---··---

SKALA PENILAIAN 
1 2 3 4 5 

I v" 
v 

v 
' v I v 

v 

v 
v 

v 
v 
V' 

I I 
v 

I v I I 
L 
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III I SI 
I. Kebenaran isi/materi 
2. Merupakan materi/tugas yang esensiaI 
3. Dikclompokkan dalam bagian-bagian yang 

log is 
4. Kescsuaian dengan pembelajaran matematika 

realistik 
) . Kcsesuaian tu gas dcngan urutan matcri I 
6. Pcranannya untuk mcndorong s1swa dalam [ 

mcnemukan konsep/prosedur secara mandiri 1,i 

fL_KcJ_ayakan scbagai pe!:.angkat pembelajara1~ ________ _ 

( '. Pcnilaian um urn 
Kcsimpulan pcnilaian sccara umum *l: 
a. LKS ini: b. LKS ini: 

v 
v 
v 
v 

v 
v 
l,..-' 

' --~--

1 : tidak haik 1 : Belum dapat digunakan dan masih memerlukan 
2 : kurang baik konsultasi 
3 : cukup baik 2 : Dapat digunakan dcngan banyak revisi 
A: baik 3 : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

(V baik sckali cV Dapat digunakan tanpa rcvisi 

*) I ingkarilah nom<mangka sesuai penilaian Bapakl! hu 

D. Komentar dan saran perbaikan 

: 
' ~_J 

............................ ······························ 2012 
Validator 

( ... ~ Y..t~. ~-~-- .. ~.4 .... ~?./. ... ) 
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LEMBAR V ALIDASI 
TES HASIL BELAJAR 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Perbandingan 
Kelas/Semester : VII SMP/ganjil 
Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik 
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2006 
Penulis : lka Wirahmad '1 / 
Nama Validator : .. M.ld.1.1!:1.~/1!1.~ .. J.f:.Pc. 
Pekerjaan : . ~. µ.t:P. ... 14a.f ~m.~flkei 

S~pA) II 14ta 4-r'met 

A. Pctunjuk 
I. I lal-hal yang pcrlu dipertimbangkan sebagai pedoman untuk mengisi tabel 

ntliditas isi. bahasa dan pcnulisan soal serta rckomcndasi. antara lain: 
u. I 'a/iditos /si.· 

Kesesuaian soal dengan tujuan pembel~jaran yang terccrmin dalam 
indikator pcncapaian hasil belajar 

• Kcjclasan perumusan petunjuk penge~jaan soal 
• Kcjelasan maksud soal 

h. /Jahwu dan Penuli.wn ,C..,'oal: 
• Kcscsuaian bahasa yang digunakan pada soal Jengan kaidah Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 
• Kalimat soal tidak menimbulkan penafsiran ganda 
• Rumusan kalimat soal komunikatiL mcnggunakan bahasa yang 

sederhana. mudah dimengerti. dan menggunakan kata-kata yang dikenal 
s1swa 

2. Berilah tanda eek list ('1) dalam kolom penilaian yang sesum menurut 
pendapat Bapak/Ibu 
Kelerangan: 

lvaliditas Isi 

~V: valid 

Bahasa & Penulisan Soal 

SF: sangat dipahami 

CV: cukup valid F: dipahami 

KV: kurang valid Kf: kurang dipahami 

TV: tidak valid I TF: tidak dipahami 
! 
I 

____ _j_ 

Rekomendasi 

TR : dapat digunakan 
tanpa revisi 

RK: dapat digunakan 
dengan revisi kecil 

RB: dapat digunakan 
dcngan revisi besar 

PK : bclum dapat 
digunakan. rnasih 

_ p1.·rl u konsultasi. 
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B. Penilaian terhadap validitas isi, bahasa dan penulisan soal serta 
rekomendasi 

Ii NoJl~iditas Jsi Bahasa & Penulisan Soa.l ___ R-;;komendasi I 
1l so!_I/ [Zliv KV TV SF F KF _TF__~L_Tf! RK RB PK 

i~--, rv I I 1-L"":I I i -r.; l I I 1 
f[}J[-:/f -I : 11 v I I ! ]~I I I J 
r---1r- T f r1 - I 
l~~1~1-_----t-=+v1 v I -t--+~± I H 
:~Iv 1 I i~I vi I i Jlvi I I I 
j,----, I 
II 5a 11 vi v i 1

1 v 
if - -- - --- -- ---t. -~-+----- ~---j----+-·---~--

1~ ~ : :: ~ 

Sb v 

C. Komentar dan saran perbaikan 

---

.,1,.~ - II - 701' ........................................................... ,_, --
Validator 

M 
( ... !1.1:1..t..IJ!.~.~.:ry .. ~.A .... ~f.rl) 

42829.pdf 



LAMPIRAN D 

LAMPIRAN D : LAIN-LAIN 
1. Surat Ijin Penelitian 
2. Surat Keterangan Penelitian 
3. Lembar Layak Uji 
4. Dokumentasi Kegiatan Penelitian 
5. Dan lain-lain 
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fVEtt§ffA§ Utt8UKA 

KEMENTERIAN PENDlDIKAN DA KEBUDAYAAN 

UN1VERS1TAS TERBUKA 

( 

Unit Pm r1m U l1Jar Jar k Jauh (UPUJJ·UT) Mat r11m 
Jt Ntut1ittgim1 Slttldub11yul Lombok NiB 8.32.36 
ftlepom Oj10=6110071 F11ksimilt; 0370=671006 

Li!mnm ut=milt1't4im@utmdd 

: .%" /UN31.4l/LL/2012 1~ Oktober 2012 

: Pengumpulan datl untuk Tugrui Akhlr 
Progrrun MPMf =tJf 

Yth. Bapak/Ibu. Kepala Sekolah 
SMPN 11 Kota Bima 
di-

Tempat 

Untuk kepgrluan peneHtiM datam rangka PettuH8an Tugu Akhlr Program Magil~ter 
(Te818) pada Program Pueutttjann Untvmitu Terbuka UPOJJ Matmsm, dengan int 
kwni menerangkan bahwu; 

Nam.ft 
NtM 
Progrrun 

: Ilea Wirahmad, S.Kom 
: 016419035 
! Magister Pendidikan Matematika 

Akan melakukan penelitian dengan topic " Pengembangan Perangkat Pembelajapn 

Matematika Realisti Untuk Siswa Kelas VII Pada Peembelajaran Perbandingan di 

SMPN 11 Kota Bima". 

Sehubungan dengan itu, kmni mohoo bmrtuun Bnplk/lbu/Sdt. Kitanya ~tkenan 
membert Otn dan fAAHitut ftgM yang ber8angkutan dupat mengumpulkan 
duta/informut pftda ltt8Utn&i/Lembogu/ PeMahflM yang Bapak/lbu/Sdt. Pimpin. 

Atrui Hgala perhatian, bantuan dM kerjuruna yang balk kami mengueapkrut terlma 
kuth. 

rembtwm: 
1. Dlrektur PPt1 
2. KabidMM 
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PEMERIN'fAHKITTADiMA • . ~ 
fltNAs ~NDIDIKAN PHMOOA DAN OLAHRAGA 

SMPN 11 KOTABIMA 
Jalliil /Jatuk /Jlbmilo JMW'dlwn Jatllwti Ki!<. A>akvta KiJtll /Jiw • 

SlJIAT,UTERANOAN TELAB,MELAK11KAN-1E~ 
~C>mor 009/420.Pi t/K/201~ 

Yang beffimda tangan dibawah ittl, Kepala SMP Nege:rl 11 Kota Sima 

menefattgkan bahwa: 

Nama 

NIM 

Program Studi 

Vmversiras 

: lka Witabmad, S.Kum 

: 016419035 

: Megister f>enclidikan Mateillatika 

; f erimka UPBJJ Matamm 

Benilt .. benar telfili melakukan pertelitlm mulru umggal 03 Desember 2012 s.d. 30 

Jlihuari 2013, dengart topik pene1itfan "P~ngtmha1tg11n PtnJ1tgkat Ptmbelajatan 

M1Ut1n11tiltii luallstik l!ntuk SlsUia lf.DlilS Jiil Pada Pembel11jara11 Ptt1Ja1ullngan Di 

SMP ftlegtrl 11 Kola Jlilitii Taltun Pelajaran J()J1 I J(JJJ ~ 

.Demilclatt surat ketetangan iili dibuat uniuk dapat dipergun.akan sebagaimana 

m~stinya. 
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~~ 

"-£ 1[ T 1 l . l'l'.l\Dlf.,11" ,N D. 1. KEBl fl. 
Pt Q(, R\...l\J 1'1 . . \R.fA 

ll f \ ' I SI . ~~ TERllf h'.. 

J C l Ri.'..!) a. Pondnk ah·. Pemulang. T :.ln£L'r: 11~ ~d· 1u11 I 5~ I.' 
I clp. ll'..': l 7~ 150~0. rn .. O'.: 1 7-U :;: RS 

'tL Dir..:krur PP::-UT 
J!. C. :.i.h-: R.i .1. Pononk Cabe. Pcm 1lang. 

fJn~cr;mg ~1.::laun 15-i 18 

mmda tan~·~ n tlib<.1wah ini. "laku P1:mhimhing I AP1 1 fantBI~\\, 

l · 1 : lk.a Wi rahrn d ' O I< .+ 1 Qf : ~ 

~r T.-\.P d Pengembanean Perang.kat Pcmbelajarnn • fatc!T .Hik..i R~aliSlik 

L n1uk. Si:;\: a K~las II p. da P1..mbt:la_iaran Per andin;;an di ·· 1P 
• 

11 K •l Bim:s 

-~ rak~.n Jcngan sun:.?guhn~.i. b· 1\\<J T:\P\1 Juri • i l1a1:., • ~ ... T{!. 
;:;kutan sudah /--lmrt.l"'selcsai sc:kiwr c~D.r>o -.c.:h·n=-ga din~<lta~ n o;ucJ h 

· 1-lM'l-um hr) :tk ujt- daJam l~jian • idnn:: Tu1,;?zi~ A hir Program Ma,,!i·ter 
P\f). 

Dem il.ttt 1.:.:te1 .mgan ini dihuat untuk m~njaJi pt:rik::.a. 

~ .:T.: rt1bi 1g I 

_:. ___ -
1Jt:r • •• a· tru Jm -3,,R. , l. 
w 1q:so10CJ 1985 0~ 1 001 

''Corel y1wg tidak per/11 

M.ituram -\l!ustu:- ?OJ; 
P.:mhimhmg JI 

.:2l s. Ill 

IP I ()(l-10~ I i l l.i.· i.~ I t l 

ll 
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Dokumentasi Kegiatan Penelitian 

SMP Negeri 11 Kota Bima 

Siswa membaca dan memahami masalah pada buku siswa dm l--~S 
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Siswa bertanya kepada guru dalam memahami masalah dan mendengarkan 
penjelasan guru 
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RIW AYAT PENULIS 

lka Wirahmad lahir di Bima Kota Bima Propinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB) tanggal, 15April1971, dari pasangan 

suami istri Alwi Yacub, BA dengan Nurillah. Penulis 

merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara. Pada tahun 2007 

lalu penulis melangsungkan pernikahan dengan Hartati dan 

sekarang telah dikaruniai 1 orang Putri yang bemama 

Rhamzul Fauziah. Pada tahun 1977 penulis masuk Taman Kanak-kanak Tunas 

Mekar Bima tamat tahun 1978, Masuk Sekolah Dasar Negeri 3 Bima tahun 1978 tamat 

tahun 1984, melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Perlama (SMP) Negeri 

2 Bima Kota Bima tamat tahun 1987. Pada tahun 1987 melanjutkan pendidikan pada 

Sekolah Menengah Atas Sinar Jaya Bima Kota Bima Jurusan Fisika tamat tahun 1990. 

Pada tahun 1991 penulis melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi pada salah satu 

Sekolah Tinggi di kota Mataram NTB yaitu STMIK "Bumi Gora" Mataram S-1 

Jurusan Teknik lnformatika Komputer tamat tahun 2000. Delapan belas hari setelah 

tamat dari sekolah tinggi penulis berkerja di Developer sampai menjabat Manager 

Administrasi Umurn dan Manager Pemasaran berakhir tahun 2004. Tahun 2004 kembali 

ke Daerah Kelahiran dan pada tahun 2007 pertama menjadi Dosen pada Sekolah Tinggi 

Keguruan dan I/mu Pendidikan Taman Siswa Kabupaten Bima sampai tahun 2008. 

Selanjutnya pada tahun 2008 menjadi Dosen pada Sekolah Tinggi Keguruan dan I/mu 

Pendidikan (STKIP) Bima sampai sekarang. Pada tahun 2011 Penulis melajutkan studi 

ke tingkat pascasarjana S-2 program studi pendidikan matematika Universitas Terbuka. 
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