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NIM: 06600053 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui perbedaan yang signifikan 

antara pengaruh penggunaan metode diskusi kelompok menggunakan alat peraga 

dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan pengaruh 

pembelajaran konvensional dalam pembelajaran matematika terhadap hasil belajar 

siswa kelas VII SMPIT ABU BAKAR Yogyakarta tahun ajaran 2010/2011; 2) 

untuk mengetahui Metode diskusi kelompok menggunakan alat peraga dengan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) lebih efektif daripada 

penggunaan pembelajaran konvensional dalam pembelajaran matematika terhadap 

hasil belajar siswa kelas VII SMPIT ABU BAKAR Yogyakarta. 

Penelitian ini merupakan penelitian semu eksperimen (quasi experiment 

research) yang bertujuan untuk menguji hipotesis tentang ada-tidaknya pengaruh 

perlakuan (treatment) itu bila dibandingkan dengan tindakan lain. Penelitian 

terdiri atas 2 variabel, yaitu variabel bebas berupa pembelajaran dengan metode 

diskusi kelompok menggunakan alat peraga dan pembelajaran konvensional 

dengan metode ceramah dan variabel terikat berupa hasil belajar siswa. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII dengan jumlah siswa 178. Sampel 

dalam penyusunan ini adalah kelas VII D dan kelas VII E dengan asumsi kedua 

kelas ini dapat mewakili kelas VII secara keseluruhan. Pengumpulan data 

penelitian dilakukan dengan menggunakan soal ujian. Lembar observasi, 

wawancara digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan dari pembelajaran 

matematika menggunakan metode diskusi kelompok menggunakan alat peraga 

dengan pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL).  

Teknik analisis data dalam penyusunan ini adalah uji hipotesis dengan 

menggunakan uji T sampel independen/ independent dan kriteria keefektifan 

dalam pembelajaran. Berdasarkan analisis diperoleh hasil: (1) terdapat perbedaan 

hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah menggunakan metode diskusi 

kelompok dengan pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) 

menggunakan alat peraga dalam pembelajaran matematika di kelas eksperimen 

dan metode konvensional dalam pembelajaran matematika di kelas kontrol; (2) 

penggunaan metode diskusi kelompok menggunakan alat peraga dengan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam pembelajaran 

matematika lebih efektif daripada penggunaan pembelajaran konvensional dalam 

pembelajaran matematika terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMPIT ABU 

BAKAR Yogyakarta. 

Kata Kunci: diskusi kelompok, alat peraga, contextual teaching and learning 

(CTL), hasil belajar 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara 

makhluk lainnya. Bukti kesempurnaan itu adalah manusia diberi akal, hati dan 

pikiran oleh Allah SWT. Kesempurnaan tersebut perlu diasah dan 

dikembangkan guna menuju kehidupan yang lebih baik. Masa depan yang 

baik dapat diperoleh melalui berbagai aspek, salah satuya melalui aspek 

pendidikan. 

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.
1
 Untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional, diperlukan suatu inovasi dalam metode, media, 

dan pendekatan pembelajaran.  

Dalam pelaksanaannya, sebenarnya banyak sekali metode, media, dan 

pendekatan pembelajaran yang dapat dijadikan referensi oleh guru. Akibat 

lemahnya penguasaan guru terhadap inovasi pembelajaran, suasana 

                                                           
1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

hlm. 4 



2 

 

 
 

pembelajaran kelas cenderung membosankan. Penerapan metode, media dan 

pendekatan pembelajaran tentunya harus sesuai dengan mata pelajaran dan 

materinya. 

Maksud dan tujuan suatu pendekatan adalah untuk terciptanya komunikasi 

multi arah antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa lainnya sehingga 

tercipta suasana demokrasi di dalam kelas dan tidak didominasi oleh peran 

guru secara berlebihan.
2
 Demokrasi pendidikan timbul dikarenakan adanya 

rasa hormat terhadap harkat sesama manusia, paham bahwa setiap manusia 

memiliki perubahan kearah pikiran yang sehat dan rela berbakti untuk 

kepentingan bersama.
3
 

 Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang penting sebagai pengantar 

ilmu-ilmu pengetahuan yang lain dan banyak digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Pembelajaran matematika tidak hanya ditekankan pada 

kemampuan berhitung, tetapi pada konsep-konsep matematika yang berkenaan 

dengan ide-ide yang bersifat abstrak.
4
 

Pembelajaran matematika dapat dilaksanakan dengan menggunakan alat 

peraga secara kontekstual. Pembelajaran yang diikuti dengan pemakaian alat 

peraga sangat besar artinya bagi keberhasilan belajar siswa, karena akan 

membantu siswa untuk lebih memahami dan menguasai materi yang 

diajarkan. Dengan alat peraga siswa dapat melihat, meraba, dan 

mengungkapkan dengan memikirkan secara langsung objek yang sedang 

                                                           
2
 Abd. Rahman Asegap, Pendidikan Tanpa Kekerasan (tipologi kondisi, kasus dan konsep) 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm.97 
3
 Tri Prasetya. Filsafat Pendidikan (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997) hlm. 160  

4
 Ibrahim dan Suparni. Strategi Pembelajaran Matematika (Yogyakarta : Bidang Akademik UIN 

Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 120 
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mereka pelajari.
5
 Media ini diharapkan dapat membantu siswa dalam 

memahami materi karena telah mempraktikkan materi yang disampaikan guru. 

Kreativitas pembelajaran yang digunakan sangatlah menentukan tinggi 

rendahnya kemampuan penalaran siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif. 

Faktor utama dalam pendekatan pembelajaran adalah guru, disamping 

ketersediaan sarana pendukung, guru merupakan ujung tombak transformasi 

ilmu pengetahuan. Untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran 

yang akan berakibat pada hasil belajar diperlukan peran aktif guru dengan 

melibatkan para siswa dalam pembelajaran. 

Hal ini sebagaimana terjadi pada siswa kelas VII SMPIT Abu Bakar 

Yogyakarta yang beralamat di Jalan Veteran Gang Bekisar 716.Q Pandeyan, 

Umbulharjo, Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara antara penyusun 

dengan salah satu siswa kelas VII SMPIT Abu Bakar Yogyakarta, menyatakan  

bahwa biasanya guru mereka mengajar dengan menggunakan metode 

ekspositori/ceramah, yaitu guru menjelaskan materi di depan kelas dan mereka 

cenderung pasif selama proses pembelajaran. Meskipun demikian, mereka 

para siswa kelas VII SMPIT Abu Bakar Yogyakarta tetap mengikuti 

pembelajaran apa adanya seperti apa yang guru mereka berikan.  

Pada dasarnya para siswa bersemangat untuk belajar tetapi karena 

beberapa faktor para siswa merasa kurang termotivasi untuk mengembangkan 

minat belajarnya tersebut. Salah satu faktornya adalah para siswa kurang 

begitu terlibat dalam proses pembelajaran, khususnya mereka yang duduk di 

                                                           
5
 Ibrahim dan Suparni. Strategi Pembelajaran Matematika (Yogyakarta : Bidang Akademik UIN 

Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 122 



4 

 

 
 

belakang. Hal ini menyebabkan siswa tersebut mengeluh dan tidak mau 

memahami materi yang diberikan oleh guru. Hal ini juga dapat berakibat 

kurang baik pada hasil belajar siswa nantinya.
6
 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara antara penyusun dengan Ibu 

Maharsih selaku guru matematika SMPIT Abu Bakar Yogyakarta, diperoleh 

informasi bahwa masih terdapat permasalahan dalam pembelajaran 

matematika antara lain
7
: pembelajaran masih didominasi dengan metode 

ekspositori/ceramah, rendahnya peran serta siswa dalam pembelajaran 

dikarenakan kurangnya media pembelajaran, siswa kurang konsentrasi 

mengikuti pelajaran dan tidak memperhatikan penjelasan guru terutama yang 

duduk di bangku belakang sehingga siswa kurang paham dengan materi yang 

disampaikan. Kondisi tersebut kurang terpantau oleh guru karena guru lebih 

dominan di depan kelas menerangkan materi pelajaran. Ketika guru 

memberikan pertanyaan, sebenarnya siswa paham akan pertanyaan tersebut, 

kendati demikian akibat kurangnya pantauan guru, para siswa cenderung 

mengerjakan tugas secara individu, sehingga siswa yang tidak paham 

mengalami kesulitan dan akhirnya hanya menunggu pembahasan soal. 

Keadaan kelas yang seperti itu tentunya mengganggu konsentrasi para siswa 

itu sendiri dan berakibat pada hasil belajar siswa yang masih kurang.  

Melihat permasalahan di kelas VII SMPIT Abu Bakar Yogyakarta di atas, 

penyusun tertarik untuk menerapkan metode diskusi kelompok menggunakan 

                                                           
6
 Hasil wawancara penyusun dengan salah satu siswa SMPIT Abu Bakar Yogyakarta pada tanggal 

18 januari 2010 jam 08.30 WIB   
7
 Hasil observasi dan wawancara pra penyusunan dengan Ibu Maharsih selaku guru mata pelajaran 

matematika yang dilaksanakan pada hari kamis, 14 Januari 2010  jam 09. 00 WIB. 
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alat peraga dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

sebagai metode yang diharapkan dapat lebih efektif dan berdampak positif 

terhadap hasil belajar matematika siswa. Dengan metode diskusi, suasana 

pembelajaran mengalami iklim akademis yang sebenarnya. Guru menjalani 

fungsinya sebagai fasilitator. Sementara siswa mengerahkan segala potensi 

dan kemampuannya untuk menjadi yang terbaik. Suasana kompetisi yang 

sehat terbangun. Tidak  ada kekerasan dan tidak ada yang merasa kalah dan 

menang. 

Penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan metode diskusi 

kelompok menggunakan alat peraga dengan pendekatan Contextual Teaching 

and Learning (CTL) ini diterapkan pada pokok bahasan Operasi Hitung 

Bentuk Aljabar yang meliputi bentuk dan unsur-unsur aljabar, dan operasi 

bentuk aljabar (penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian). Pada 

pokok bahasan ini, banyak diantara siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami dan menyelesaikan soal-soalnya. Hal tersebut diakibatkan oleh 

banyaknya unsur-unsur yang harus mereka pahami sehingga mereka dapat 

membedakan unsur-unsur tersebut dan banyaknya aturan dalam operasi 

bentuk aljabar. Pembelajaran matematika dengan Pokok Bahasan Operasi 

Bentuk Aljabar ini dilakukan dengan menggunakan alat peraga dan 

mengaitkan materi pada kehidupan sehari-hari yang dialami siswa untuk 

membantu para siswa dalam memahami materi pelajaran yang akan 

berpengaruh pula terhadap hasil belajar para siswa itu sendiri. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan yang terjadi di SMPIT Abu Bakar Yogyakarta sebagai berikut: 

1. Kurangnya pemanfatan benda-benda di lingkungan sekitar sebagai media 

pembelajaran 

2. Pembelajaran masih didominasi dengan menggunakan metode ceramah 

3. Kurangnya keaktifan dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran di 

kelas 

4. Tingkat relevansi antara pengetahuan yang diperoleh di kelas dengan 

kegiatan sehari-hari masih kurang 

5. Hasil belajar siswa yang cenderung masih kurang 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang ada dan mengingat keterbatasan 

kemampuan yang dimiliki oleh penyusun karena banyaknya masalah, agar 

pembahasannya tidak meluas maka penyusun perlu membatasi permasalahan 

yang di teliti. Pada penelitian ini, metode pembelajaran yang digunakan adalah 

metode diskusi kelompok dengan pendekatan  Contextual Teaching and 

Learning (CTL) guna mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-

hari.  Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) ini hanya terbatas 

pada pemanfaatan benda di lingkungan sekitar dengan menekankan pada 

keaktifan siswa. Sebagai penunjang hasil belajar yang maksimal, penelitian ini 

menggunakan media pembelajaran yang berupa alat peraga. Alat peraga disini 

adalah alat peraga sederhana, yaitu alat peraga yang dapat dihasilkan dari 
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benda-benda di lingkungan sekitar maupun membuat sendiri. Kemudian hasil 

belajar di sini mengarah pada hasil akhir belajar siswa, yaitu nilai siswa 

setelah diberi perlakuan dalam penelitian yang berupa soal ujian.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas maka masalah pokok penelitian yang 

dapat dirumuskan adalah  

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode 

diskusi kelompok menggunakan alat peraga dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan pembelajaran 

konvensional dalam pembelajaran matematika terhadap hasil belajar siswa 

kelas VII SMPIT ABU BAKAR Yogyakarta? 

2. Apakah penggunaan metode diskusi kelompok menggunakan alat peraga 

dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) lebih efektif 

daripada pembelajaran konvensional dalam pembelajaran matematika 

terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMPIT ABU BAKAR Yogyakarta?  

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode diskusi kelompok 

menggunakan alat peraga dengan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dengan pembelajaran konvensional dalam pembelajaran 

matematika terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMPIT ABU BAKAR 

Yogyakarta 
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2. Metode diskusi kelompok menggunakan alat peraga dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) lebih efektif daripada 

penggunaan pembelajaran konvensional dalam pembelajaran matematika 

terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMPIT ABU BAKAR Yogyakarta.  

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya: 

1. Bagi Siswa 

a. Siswa lebih mudah memahami konsep karena pembelajaran 

disesuaikan dengan masalah keseharian dan lingkungan sekitar 

b. Siswa menjadi lebih senang dan aktif dalam pembelajaran matematika 

di kelas 

c. Siswa lebih akrab dengan teman kelompok bahkan teman sekelas.  

2. Bagi Guru 

a. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan model pembelajaran 

matematika guna meningkatkan dan mengembangkan proses 

pembelajaran 

b. Meningkatkan keharmonisan dengan siswa. 

3. Bagi Kepala Sekolah 

a. Memotivasi guru untuk berkreativitas dalam menfasilitasi siswa belajar 

metematika 

b. Sebagai bahan evaluasi perkembangan pembelajaran matematika. 
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4. Bagi Penyusun 

a. Dapat memberikan gambaran fakta di lapangan dengan jelas penerapan 

metode diskusi kelompok menggunakan alat peraga dengan 

pendekatan  Contextual Teaching and Learning (CTL) pada 

pembelajaran matematika  

b. Dapat digunakan sebagai informasi kependidikan dan bahan rujukan 

dalam penelitian lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh antara penggunaan metode diskusi kelompok dengan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) menggunakan alat 

peraga dalam pembelajaran matematika di kelas eksperimen dan metode 

konvensional dalam pembelajaran matematika di kelas kontrol terhadap 

hasil belajar siswa 

2. Penggunaan metode diskusi kelompok menggunakan alat peraga dengan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam pembelajaran 

matematika lebih efektif daripada penggunaan pembelajaran konvensional 

dalam pembelajaran matematika terhadap hasil belajar siswa kelas VII 

SMPIT Abu Bakar Yogyakarta.  

B. SARAN 

Bedasarkan hasil penyusunan dapat dikemukakan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Guru dapat menggunakan implementasi metode pembelajaran diskusi 

kelompok menggunakan alat peraga dengan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) sebagai salah satu alternatif untuk membuat 

pembelajaran matematika lebih efektif yang berpengaruh terhadap hasil 

belajar 
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2. Sekolah hendaknya memberikan kesempatan kepada guru untuk 

menerapkan penggunaan metode-metode mengajar yang variatif dan 

inovatif agar rasa bosan siswa dapat diminimalisir karena sangat 

berpengaruh pada tujuan pembelajaran dan hasil belajar 

3. Pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi kelompok 

menggunakan alat peraga dengan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dapat dikembangkan lagi sehingga lebih dapat 

meningkatkan hasil belajar dan aspek-aspek lainnya. 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 

 

Daftar Lampiran: 

Surat-surat Keterangan 

 

Lampiran 1 

Output Uji Normalitas dan Uji Homogenitas (pretes) 

 

Lampiran 2 

Analisis Instrumen (butir soal) 

 

Lampiran 3 

Output Uji T (pretes) 

 

Lampiran 4 

Output Uji Normalitas, Homogenitas, dan Uji T (postes) 

 

Lampiran 5 

Soal Postes, Kunci Jawaban dan Kisi-kisi Soal  

 

Lampiran 6 

Lembar Observasi dan Pedoman Pengisiannya 

 

Lampiran 7 

Analisis Efektivitas Pembelajaran dari Hasil Observasi  

 

Lampiran 8 

Lembar Wawancara 

 

Lampiran 9 

Hasil Wawancara 

 

Lampiran 10 

Catatan Lapangan 

 

Lampiran 11 

Curriculum Vitae 

 

 



 

  



  



  



  



 



Lampiran 1. 

 

UJI HOMOGENITAS 

 

 

Descriptives 

Nilai 

 

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

VII D 30 2.60 1.276 .233 2.12 3.08 0 5 

VII E 29 2.76 1.380 .256 2.23 3.28 1 6 

Total 59 2.68 1.319 .172 2.33 3.02 0 6 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.113 1 57 .738 

 

 

ANOVA 

Nilai 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .371 1 .371 .210 .648 

Within Groups 100.510 57 1.763   

Total 100.881 58    

 

 

 

UJI NORMALITAS 

 

Kelas D 

Descriptive Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

nilai 30 2.60 1.276 0 5 



 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  nilai 

N 30 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 2.60 

Std. Deviation 1.276 

Most Extreme Differences Absolute .181 

Positive .181 

Negative -.130 

Kolmogorov-Smirnov Z .991 

Asymp. Sig. (2-tailed) .280 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Kelas E 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

nilai 29 2.76 1.380 1 6 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  nilai 

N 29 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 2.76 

Std. Deviation 1.380 

Most Extreme Differences Absolute .226 

Positive .226 

Negative -.119 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.217 

Asymp. Sig. (2-tailed) .103 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 



Lampiran 2. 

 

Analisis instrumen kelas eksperimen 

 

 

 



 

 

 

 



Analisis instrumen kelas control 

 

 

 

 



 

 



Lampiran 3. 

 

Uji T Dua Sampel Independen 

 

 

Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

nilai 1 30 2.60 1.276 .233 

2 29 2.76 1.380 .256 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

nilai Equal variances assumed .113 .738 -.459 57 .648 -.159 .346 -.851 .534 

Equal variances not 

assumed 
  

-.458 56.286 .649 -.159 .346 -.852 .535 

 



Lampiran 4. 

 

 

Analsis uji normalitas, kesamaan variansi dan uji T hasil postes 

 

 Uji Normalitas kelas eksperimen dan kelas kontrol  

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

nilai 49 2.22 1.388 0 5 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  nilai 

N 49 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 2.22 

Std. Deviation 1.388 

Most Extreme Differences Absolute .197 

Positive .197 

Negative -.144 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.378 

Asymp. Sig. (2-tailed) .045 

a. Test distribution is Normal. 



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  nilai 

N 49 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 2.22 

Std. Deviation 1.388 

Most Extreme Differences Absolute .197 

Positive .197 

Negative -.144 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.378 

Asymp. Sig. (2-tailed) .045 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

 Uji normalitas kels kontrol 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

NILAI 26 1.85 1.287 0 4 

 



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  NILAI 

N 26 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 1.85 

Std. Deviation 1.287 

Most Extreme Differences Absolute .183 

Positive .183 

Negative -.125 

Kolmogorov-Smirnov Z .934 

Asymp. Sig. (2-tailed) .347 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 Uji normalitas kelas eksperimen 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

nilai 23 2.65 1.402 0 5 

 



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  nilai 

N 23 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 2.65 

Std. Deviation 1.402 

Most Extreme Differences Absolute .201 

Positive .201 

Negative -.180 

Kolmogorov-Smirnov Z .963 

Asymp. Sig. (2-tailed) .311 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 Uji kesamaan variansi dan uji T perbedaan dua mean 

 

 

 

 

 

 

 

Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

nilai VII D 26 1.85 1.287 .252 

VII E 23 2.65 1.402 .292 



 
 

Independent Samples Test 

 

  
Levene's Test for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

nilai Equal variances 

assumed 

.759 .388 -2.099 47 .041 -.806 .384 -1.579 -.033 

Equal variances not 

assumed 
  

-2.088 45.013 .043 -.806 .386 -1.584 -.028 



Kelas Eksperiment 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
 
Sekolah   :  SMP Islam Terpadu Abu Bakar 
Mata Pelajaran  :  Matematika 
Kelas/Semester  :  VII (tujuh)/1 
Alokasi Waktu  :  1 x pertemuan 
A. Standar Kompetensi : Aljabar 

2. Memahami bentuk aljabar,persamaan dan 
pertidaksamaan linier satu variabel 

B. Kompetensi Dasar : 2.1. Mengenali bentuk aljabar dan unsur-unsurnya 
C. Indikator : 1. Memahami bentuk aljabar 

2. Menjelaskan pengertian variabel, konstanta, faktor, suku 
sejenis dan suku tidak sejenis  

D. Tujuan Pembelajaran : 1. Siswa dapat memahami bentuk-bentuk aljabar 
2. Siswa dapat menjelaskan pengertian variabel, konstanta, 

faktor, suku sejenis dan suku tidak sejenis 
E. Materi Pembelajaran : Operasi hitung bentuk aljabar  
F. Metode Pembelajaran : Diskusi kelompok, presentasi dan tanya jawab 
G. Kegiatan Pembelajaran : 1. Pendahuluan 

a. Guru membuka pelajaran dengan membaca basmalah 
b. Guru memberikan review materi pertemuan 

sebelumnya 
c. Guru memberikan apersepsi materi yang akan 

dipelajari 
d. Guru memberikan motivasi dan informasi bahwa 

banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang 
berhubungan dengan konsep aljabar 

2. Kegiatan inti:  
a. Guru bersama dengan siswa menemukan konsep 

bentuk aljabar dibantu dengan menggunakan alat 
peraga 

b. Guru meminta siswa memberikan contoh 
permasalahan yang sesuai dengan materi dan terjadi 
dalam kehidupan sehari-hari  

c. Guru bersama siswa membahas dan menyelesaikan 
contoh permasalahan 

d. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang 
heterogen 

e. Guru memberikan sebuah permasalahan untuk 
didiskusikan dan diselesaikan oleh masing-masing 
kelompok 

f. Masing-masing kelompok berdiskusi dan 
menyelesaikan permasalahan dibantu dengan 
menggunakan alat peraga 

g. Guru membimbing dan mengawasi kinerja masing-
masing kelompok 

h. Perwakilan dari masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil diskusinya 

i. Guru memimpin siswa mendiskusikan permasalahan 
yang belum difahami siswa berikut penjelasan dan 
pemecahan masalahnya dibantu dengan menggunakan 



alat peraga 
3. Penutup:  

a. Sebelum menutup pelajaran, guru menanyakan kepada 
siswa apakah mereka memahami dan menikmati 
pelajaran yang telah dilalui 

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya 

c. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan pelajaran 
yang telah dilalui 

d. Guru meminta kepada siswa untuk membuat 
rangkuman dengan bahasa mereka sendiri. 

H. Sumber Belajar : Buku Ajar matematika SMP kelas VII 
I. Media : Papan tulis, Alat tulis (spidol) dan alat peraga blok aljabar 
J. Penilaian : 1. Diketahui bentuk aljabar 4q+2: 

Tentukan : 
a. Variabel 
b. Konstanta 
c. Koefisien dari q 
d. Banyaknya suku 

 
2. Tentukan suku-suku yang sejenis dan tidak sejenis pada 

bentuk aljabar berikut: 
a. 8m + 3mn + 4m – 9m2 – 5mn 

b. 7x – 3y + 4 – 8x + 9y – 5 

 
K. Pedoman Penilaian dan 

Penskoran 
  

No. Uraian Skor Total skor 

1. 

 
a. Variabelnya adalah q 
 
b. Konstantanya adalah 2 

 
c. Koefisien dari q adalah 4  

 
d. Terdiri dari 2 buah suku 
 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 

2. 

 
a. 8m + 3mn + 4m – 9m2 – 5mn 

 Suku yang sejenis adalah 8m dan 4m, 
3mn dan -5mn 

 Suku yang tidak sejenis adalah 8m dan 
3mn, 8m dan -9m2, 8m dan -5mn, 4m dan 
3mn, 4m dan -9m2, dan 4m dan -5mn, 
 

b. 7x – 3y + 4 – 8x + 9y – 5 

 Suku yang sejenis adalah 7x dan -8x  

 Suku yang tidak sejenis adalah -3y dan -
8x, 7x dan 9y, 7x dan -3y, dan -8x dan 9y 

 

 
 

1 
 

2 
 
 
 
 

1 
 

2 

6 

Total skor  10 

 
 
 



Yogyakarta,   Oktober 2010  
 
Mengetahui; 
Guru Mata Pelajaran       Peneliti 
 
 
 
 
Maharsi Prehastuti, ST.      Irvan Fauzi 

 
 
 

 

 



Kelas Eksperiment 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
 
Sekolah   :  SMP Islam Terpadu Abu Bakar 
Mata Pelajaran  :  Matematika 
Kelas/Semester  :  VII (tujuh)/1 
Alokasi Waktu  :  1 x pertemuan 
A. Standar Kompetensi : Aljabar 

2. Memahami bentuk aljabar,persamaan dan 
pertidaksamaan linier satu variabel 

B. Kompetensi Dasar : 2.2. Melakukan operasi pada bentuk aljabar 
C. Indikator : 1. Melakukan operasi hitung tambah, kurang, kali, dan bagi 

pada bentuk aljabar 
2. Menerapkan operasi hitung pada bentuk aljabar untuk 

menyelesaikan soal 
D. Tujuan Pembelajaran : 1. Siswa dapat melakukan operasi hitung tambah, kurang, 

kali, dan bagi pada bentuk aljabar 
2. Siswa dapat menerapkan operasi hitung pada bentuk 

aljabar untuk menyelesaikan soal 
E. Materi Pembelajaran : Operasi hitung bentuk aljabar  
F. Metode Pembelajaran : Diskusi kelompok, presentasi dan tanya jawab 
G. Kegiatan Pembelajaran : 1. Pendahuluan 

a. Guru membuka pelajaran dengan membaca basmalah 
b. Guru memberikan review materi pertemuan 

sebelumnya 
c. Guru memberikan apersepsi materi yang akan 

dipelajari 
d. Guru memberikan motivasi dan informasi bahwa 

banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang 
berhubungan dengan konsep aljabar 

2. Kegiatan inti:  
a. Guru bersama dengan siswa menemukan konsep 

bentuk aljabar dibantu dengan menggunakan alat 
peraga 

b. Guru meminta siswa memberikan contoh 
permasalahan yang sesuai dengan materi dan terjadi 
dalam kehidupan sehari-hari  

c. Guru bersama siswa membahas dan menyelesaikan 
contoh permasalahan 

d. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang 
heterogen 

e. Guru memberikan sebuah permasalahan untuk 
didiskusikan dan diselesaikan oleh masing-masing 
kelompok 

f. Masing-masing kelompok berdiskusi dan 
menyelesaikan permasalahan dibantu dengan 
menggunakan alat peraga 

g. Guru membimbing dan mengawasi kinerja masing-
masing kelompok 

h. Perwakilan dari masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil diskusinya 

i. Guru memimpin siswa mendiskusikan permasalahan 



yang belum difahami siswa berikut penjelasan dan 
pemecahan masalahnya dibantu dengan menggunakan 
alat peraga 

3. Penutup:  
a. Sebelum menutup pelajaran, guru menanyakan kepada 

siswa apakah mereka memahami dan menikmati 
pelajaran yang telah dilalui 

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya 

c. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan pelajaran 
yang telah dilalui 

d. Guru meminta kepada siswa untuk membuat 
rangkuman dengan bahasa mereka sendiri. 

H. Sumber Belajar : Buku Ajar matematika SMP kelas VII 
I. Media : Papan tulis, Alat tulis (spidol) dan alat peraga blok aljabar 
J. Penilaian : 1. Tentukan hasil dari: 

a. 3a3 x 4a2  
b. 6a4 : 2a2  
c. 12a6b5 : (2a2b x 3a3b2)  

 
2. 25x2y-37xy2+134xy-16x2y+55xy2. Hasilnya adalah  .... 

 
3. Ibu membeli piring sebanyak satu lusin dan 2 buah gelas. 

Satu lusin piring berisi 12 piring dengan harga Rp1000,-
/buah. Harga satu buah gelas adalah Rp500,-. Berapa 
uang yang harus di keluarkan ibu untuk membeli satu 
lusin piring dan 2 buah gelas tersebut? 
 

 
K. Pedoman Penilaian dan 

Penskoran 
  

No. Uraian Skor Total skor 

1 

a. 3a3 x 4a2 = (3 x 4) a3 + 2 = 12a5 
 

b. 6a4 : 2a2 = (6 : 2) a4 – 2 = 3a2 
 
c. 12a6b5 : (2a2b x 3a3b2) = 12a6b5 : 6a5b3 = 

(12 : 6) a6 – 5 b5 – 3 = 2ab2  
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

3 

2. 

25x2y-37xy2+134xy-16x2y+55xy2  adalah 
 
25x2y-16x2y+55xy2-37xy2+134xy= 
 
(25x2y-16x2y)+(55xy2-37xy2)+134xy= 
 
9x2y+18xy2+134xy 

 
 

1 
 

1 
 

1 

 
3 

3. 

Diketahui:  
o Harga 1 buah piring Rp 1000,- (1 lusin 

piring = 12 buah piring) 
o Harga 1 buah gelas Rp 500,- 

maka : 

 Harga 1 lusin piring adalah Rp 1000,- x 12 
= Rp 12.000,- 

1 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 
 
4 



 

 Harga 2 buah gelas adalah Rp 500,- x 2 = 
Rp 1000,- 
 

Sehingga uang yang harus dikeluarkan ibu untuk 
membeli satu lusi piring dan dua buah gelas 
adalah Rp 12.000,- + Rp 1000,- =Rp 13.000,- 
 

1 
 
 

1 

Total skor  10 

 
Yogyakarta,   Oktober 2010  

 
Mengetahui; 
Guru Mata Pelajaran       Peneliti 
 
 
 
 
Maharsi Prehastuti, ST.      Irvan Fauzi 

 
 
 

 



Kelas Control 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
 
Sekolah   :  SMP Islam Terpadu Abu Bakar 
Mata Pelajaran  :  Matematika 
Kelas/Semester  :  VII (tujuh)/1 
Alokasi Waktu  :  1 x pertemuan 
 
A. Standar Kompetensi : Aljabar 

2. Memahami bentuk aljabar,persamaan dan 
pertidaksamaan linier satu variabel 

B. Kompetensi Dasar : 2.1. Mengenali bentuk aljabar dan unsur-unsurnya 
C. Indikator : 1. Memahami bentuk aljabar 

2. Menjelaskan pengertian variabel, konstanta, faktor, suku 
sejenis dan suku tidak sejenis  

D. Tujuan Pembelajaran : 1. Siswa dapat memahami bentuk-bentuk aljabar 
2. Siswa dapat menjelaskan pengertian variabel, konstanta, 

faktor, suku sejenis dan suku tidak sejenis 
E. Materi Pembelajaran : Operasi hitung bentuk aljabar  
F. Metode Pembelajaran : Ceramah disertai Tanya jawab 
G. Kegiatan Pembelajaran : 1. Pendahuluan 

a. Guru membuka pelajaran dengan membaca basmalah 
b. Guru memberikan review materi pertemuan 

sebelumnya 
2. Kegiatan inti:  

a. Guru memberikan penjelasan tentang bentuk aljabar 
dan unsur-unsurnya 

b. Guru memberikan beberapa contoh permasalahan dan 
penyelesaiannya 

c. Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya 
d. Guru memberikan beberapa soal kepada siswa 

sebagai latihan 
e. Siswa mengerjakan soal latihan 
f. Guru bersama siswa membahas soal latihan 
g. Guru memberikan ulasan secara singkat tentang 

materi  yang telah disampaikan  
h. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya 
3. Penutup:  

Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah 
 

H. Sumber Belajar : Buku Ajar matematika SMP kelas VII 
I. Media  : Papan tulis dan Alat tulis (Spidol) 
J. Penilaian : 1. Diketahui bentuk aljabar 4q+2: 

Tentukan : 
a. Variabel 
b. Konstanta 
c. Koefisien dari q 
d. Banyaknya suku 

 
2. Tentukan suku-suku yang sejenis dan tidak sejenis pada 

bentuk aljabar berikut: 
a. 8m + 3mn + 4m – 9m2 – 5mn 

b. 7x – 3y + 4 – 8x + 9y – 5 



 
K. Pedoman Penilaian dan 

Penskoran 
  

No. Uraian Skor Total skor 

1 

 
a. Variabelnya adalah q 
 
b. Konstantanya adalah 2 

 
c. Koefisien dari q adalah 4  

 
d. Terdiri dari 2 buah suku 
 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 

2. 

 
a. 8m + 3mn + 4m – 9m2 – 5mn 

 Suku yang sejenis adalah 8m dan 4m, 
3mn dan -5mn 

 Suku yang tidak sejenis adalah 8m dan 
3mn, 8m dan -9m2, 8m dan -5mn, 4m dan 
3mn, 4m dan -9m2, dan 4m dan -5mn, 
 

b. 7x – 3y + 4 – 8x + 9y – 5 

 Suku yang sejenis adalah 7x dan -8x  
 Suku yang tidak sejenis adalah -3y dan -

8x, 7x dan 9y, 7x dan -3y, dan -8x dan 9y 
 

 
 

1 
 

2 
 
 
 
 

1 
 

2 

6 

 Total skor  10 

Yogyakarta,  Oktober 2010 
 

Mengetahui; 
Guru Mata Pelajaran       Peneliti 
 
 
 
 
Maharsi Prehastuti, ST.       Irvan Fauzi 



Kelas Control 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
 
Sekolah   :  SMP Islam Terpadu Abu Bakar 
Mata Pelajaran  :  Matematika 
Kelas/Semester  :  VII (tujuh)/1 
Alokasi Waktu  :  1 x pertemuan 
 
A. Standar Kompetensi : Aljabar 

2. Memahami bentuk aljabar,persamaan dan 
pertidaksamaan linier satu variabel 

B. Kompetensi Dasar : 2.2. Melakukan operasi pada bentuk aljabar 
C. Indikator : 1. Melakukan operasi hitung tambah, kurang, kali, dan bagi 

pada bentuk aljabar 
2. Menerapkan operasi hitung pada bentuk aljabar untuk 

menyelesaikan soal 
D. Tujuan Pembelajaran : 1. Siswa dapat melakukan operasi hitung tambah, kurang, 

kali, dan bagi pada bentuk aljabar 
2. Siswa dapat menerapkan operasi hitung pada bentuk 

aljabar untuk menyelesaikan soal 
E. Materi Pembelajaran : Operasi hitung bentuk aljabar  
F. Metode Pembelajaran : Ceramah disertai Tanya jawab 
G. Kegiatan Pembelajaran : 1. Pendahuluan 

a. Guru membuka pelajaran dengan membaca basmalah 
b. Guru memberikan review materi pertemuan 

sebelumnya 
2. Kegiatan inti:  

a. Guru memberikan penjelasan tentang bentuk aljabar 
dan unsur-unsurnya 

b. Guru memberikan beberapa contoh permasalahan dan 
penyelesaiannya 

c. Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya 
d. Guru memberikan beberapa soal kepada siswa 

sebagai latihan 
e. Siswa mengerjakan soal latihan 
f. Guru bersama siswa membahas soal latihan 
g. Guru memberikan ulasan secara singkat tentang 

materi  yang telah disampaikan  
h. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya 
3. Penutup:  

Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah 
 

H. Sumber Belajar : Buku Ajar matematika SMP kelas VII 
I. Media  : Papan tulis dan Alat tulis (Spidol) 
J. Penilaian : 1. Tentukan hasil dari: 

a. 3a3 x 4a2  
b. 6a4 : 2a2  
c. 12a6b5 : (2a2b x 3a3b2)  

 
2. 25x2y-37xy2+134xy-16x2y+55xy2. Hasilnya adalah  .... 

 
3. Ibu membeli piring sebanyak satu lusin dan 2 buah gelas. 



Satu lusin piring berisi 12 piring dengan harga Rp1000,-
/buah. Harga satu buah gelas adalah Rp500,-. Berapa 
uang yang harus di keluarkan ibu untuk membeli satu 
lusin piring dan 2 buah gelas tersebut? 
 

 
K. Pedoman Penilaian dan 

Penskoran 
  

No. Uraian Skor Total skor 

1 

a. 3a3 x 4a2 = (3 x 4) a3 + 2 = 12a5 
 

b. 6a4 : 2a2 = (6 : 2) a4 – 2 = 3a2 
 
c. 12a6b5 : (2a2b x 3a3b2) = 12a6b5 : 6a5b3 = 

(12 : 6) a6 – 5 b5 – 3 = 2ab2  
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

3 

2. 

25x2y-37xy2+134xy-16x2y+55xy2  adalah 
 
25x2y-16x2y+55xy2-37xy2+134xy= 
 
(25x2y-16x2y)+(55xy2-37xy2)+134xy= 
 
9x2y+18xy2+134xy 

 
1 
 

1 
 

1 

3 

3. 

Diketahui:  
o Harga 1 buah piring Rp 1000,- (1 lusin 

piring = 12 buah piring) 
o Harga 1 buah gelas Rp 500,- 

maka : 

 Harga 1 lusin piring adalah Rp 1000,- x 12 
= Rp 12.000,- 
 

 Harga 2 buah gelas adalah Rp 500,- x 2 = 
Rp 1000,- 
 

Sehingga uang yang harus dikeluarkan ibu untuk 
membeli satu lusi piring dan dua buah gelas 
adalah Rp 12.000,- + Rp 1000,- =Rp 13.000,- 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 

4 

 Total skor  10 

Yogyakarta,  Oktober 2010 
 

Mengetahui; 
Guru Mata Pelajaran       Peneliti 
 
 
 
 
Maharsi Prehastuti, ST.       Irvan Fauzi 



 

 

 

 

 

1. Diketahui bentuk aljabar 4x – 2y + 3xy. 

Variabel dari bentuk aljabar di atas adalah 

…. 

a. x   c. xy 

b. y  d. x dan y 

  

2. Salah satu suku yang sejenis dari 7x – 3y 

+ 4 – 8x + 9y – 5 adalah …. 

a. 7x dan 9y c. 9y dan 4 

b. 7x dan -3y d. 7x dan -8x 

 

3. Uang Very Rp 47.500,-  sedangkan uang 

Kaka Rp 5.250,- lebih banyak dari uang 

Very. Sehingga, uang Kaka sebanyak …. 

a. Rp 52.250,- c. Rp 52.750,- 

b. Rp 42.750,- d. -Rp 42.250,- 

 

4. Pengurangan antara (5x
2
 + 7x) dan ( 2x

2
 - 

x) =  

a. 3x
2
 + 8x  c. 3x

2
 + 6x 

b. 7x
2
 + 8x  d. 7x

2
 + 6x 

 

5. Diketahui a = 3, b = -2 dan c = 1. Jika T = 

4a - 2ab + bc, maka nilai T adalah …. 

a. 2   c. 22 

b. -2  d. -22 

 

6. p
2
 – 5p + 3q + 4pq merupakan bentuk 

aljabar suku …. 

a. 1   c. banyak 

b. 2  d. a,b dan c benar 

 

7. Koefisien dari y untuk – (4x – 5y) adalah 

a. 5   c. 4 

b. -5  d. -4 

 

8. Hasil dari operasi aljabar – (2a – 3b + 

4ab) adalah …. 

a. 2a + 3b + 4ab c. -2a + 3b - 4ab 

b. 2a – 3b - 4ab d. -2a - 3b + 4ab 

 

9. Konstanta dari bentuk aljabar 7x – 3y + 4 

– 8x + 9y adalah ….  

a. 7 x  c. 4 

b. -3y  d. -8x 

 

 

 

 

 

 

 

10. Harga beli selusin piring Rp 76.200,-. Jika 

kemudian piring itu dijual kembali dengan 

harga Rp 6.100,-/buah, berarti ….  

a. laba Rp 3.000,-/buah  

b. rugi Rp 3.000,-/lusin  

c. laba Rp 250,-/buah 

d. rugi Rp 250,-/lusin 

 

11. Jika 18= - (4p + 2), maka nilai p adalah …   

a. 4   c. -4 

b. -5   d. 5 

 

12. -8x dan 7x merupakan suku sejenis dari 

bentuk aljabar ….  

a. –8x–y–(–7x+2y)  c. 8x–y+(–7x+2y) 

b. –8x–y–(7x+2y) d. 8x–y–(–7x+2y) 

 

13. 2pq + 12qr – 7pr – 14pq – 13qr + 7pr = …. 

a. -12pq-qr-14pr c. -12pq-qr+14pr 

b. -12pq-qr   d. -12pq-qr 

 

14. Peraturan permainan catur adalah sebagai 

berikut:  

 menang skornya 3 

 kalah skornya – 1, dan 

 seri skornya  1. 

Badu dan Carli bertanding sebanyak 5 kali. 

Jika Badu menang dua kali dan satu kali seri, 

maka jumlah skor Badu dan Carli adalah . . . 

a. 2   c. 6 

b. 4   d. 8 

 

15. (3p + 2q – 7) – (2– 4q + 5p). Hasilnya adalah  

…. 

a. 2p - 6q + 9  c. -2p - 6q - 9 

b. 2p + 6q + 9  d. -2p + 6q - 9 

 

 

SOAL PRETES - POSTES 



Kunci  Jawaban Soal Pretes – Postes 

 

1. D 

2. D 

3. C 

4. A 

5. C 

6. C 

7. A 

8. C 

9. C 

10. B 

11. B 

12. A 

13. B 

14. C 

15. D 



 
 
 
 
 
 
 

KISI-KISI SOAL TEST KELAS VII SEMESTER 1 SMPIT ABU BAKAR YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
 
Jenjang Pendidikan : SMP 
Mata Palajaran : Matematika 
Alokasi Waktu : 45 menit 
Jumlah Soal : 15 butir soal 
Bentuk Soal : Pilihan ganda 
 

Standar Kompetensi 
Lulusan 

Bahan  
Kls  

/ Smt 
Kemampuan yang Diuji Indikator 

Jumlah 
Soal 

No Soal 

1 2 3 4 5 6 

 
Memahami konsep 
aljabar mengenai bentuk 
aljabar dan unsur-
unsurnya, dan 
operasinya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VII / 1 

 
 

 

1. Memahami variabel, konstanta, 
faktor, suku, dan suku sejenis 
dalam suatu bentuk aljabar  

2. Menghitung keliling segiempat 
(persegi dan persegi panjang) 
serta menggunakannya dalam 
pemecahan masalah 

 
 
 
 
 

 
1. Menjelaskan pengertian 

variabel, konstanta, faktor, 
suku, dan suku sejenis  

2. Melakukan operasi hitung 
tambah, dan kurang pada 
bentuk aljabar 

3. Menerapkan operasi hitung 
pada bentuk aljabar untuk 
menyelesaikan soal 

 
6 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

 
1,2,6,7,9 
dan 12 

 
4,8,13 dan 

15 
 

3,5,10,11 
dan 14 

 
 
 

 



Kelas Eksperiment 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

Pertemuan ke : 

Hari/ Tanggal :  

Jam   : 

Materi   : 

Aspek yang diamati 

Realisasi 

Siswa 

Realisasi 

Guru Keterangan 

1 2 3 4 Y T 

Kegiatan Pendahuluan  

1. Guru membuka pelajaran dengan membaca 

basmalah 

       

2. Guru memberikan review materi pertemuan 

sebelumnya 

       

3. Guru memberikan apersepsi materi yang 

akan dipelajari 

       

4. Guru memberikan motivasi dan informasi 

bahwa banyak hal dalam kehidupan sehari-

hari yang berhubungan dengan konsep 

aljabar 

       

Kegiatan Inti 

1. Guru bersama dengan siswa menemukan 

konsep bentuk aljabar dibantu dengan 

menggunakan alat peraga  

       

2. Guru meminta siswa memberikan contoh 

permasalahan yang sesuai dengan materi 

dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

       

3. Guru bersama siswa membahas dan 

menyelesaikan contoh permasalahan 

       

4. Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok yang heterogen  

       

5. Guru memberikan sebuah permasalahan 

untuk didiskusikan dan diselesaikan oleh 

masing-masing kelompok 

       



6. Masing-masing kelompok berdiskusi dan 

menyelesaikan permasalahan dibantu 

dengan menggunakan alat peraga 

       

7. Guru membimbing dan mengawasi kinerja 

masing-masing kelompok 

       

8. Perwakilan dari masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya 

       

9. Guru memimpin siswa mendiskusikan 

permasalahan yang belum difahami siswa 

berikut penjelasan dan pemecahan 

masalahnya dibantu dengan menggunakan 

alat peraga 

       

Kegiatan Penutup  

1. Sebelum menutup pelajaran, guru 

menanyakan kepada siswa apakah mereka 

memahami dan menikmati pelajaran yang 

telah dilalui 

       

2. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

       

3. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan 

pelajaran yang telah dilalui 

       

4. Guru meminta kepada siswa untuk 

membuat rangkuman dengan bahasa 

mereka sendiri 

       

Yogyakarta, ………………………… 

Observer   

 

……………… 

 

 

 

 

 



Kelas Control 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 
Pertemuan ke : 

Hari/ Tanggal :  

Jam   : 

Materi   : 

Aspek yang diamati 

Realisasi 

Siswa 

Realisasi 

Guru Keterangan 

1 2 3 4 Y T 

Kegiatan Pendahuluan  

1. Guru membuka pelajaran dengan membaca 

basmalah 

       

2. Guru memberikan review materi pertemuan 

sebelumnya 

       

Kegiatan Inti 

1. Guru memberikan penjelasan tentang 

bentuk aljabar dan unsur-unsurnya  

       

2. Guru memberikan beberapa contoh 

permasalahan dan penyelesaiannya 

       

3. Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya        

4. Guru memberikan beberapa soal kepada 

siswa sebagai latihan  

       

5. Siswa mengerjakan soal latihan        

6. Guru bersama siswa membahas soal latihan        

7. Guru memberikan ulasan secara singkat 

tentang materi  yang telah disampaikan 

       

8. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

       

Kegiatan Penutup  

Guru menutup pelajaran dengan membaca 

hamdalah 

       

Yogyakarta, ………………………… 

Observer 

  ……………… 



PEDOMAN PENGISIAN LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

Metode Diskusi Kelompok Menggunakan Alat Peraga dengan Pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) 

 

Petunjuk Pengisian: 

 Pengisian lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran ini berdasarkan pada 

pelaksanaan pembelajaran yang saudara amati  

 Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan realisasi yang tersedia untuk setiap 

pernyataan berikut sesuai dengan pengamatan saudara saat pembelajaran: 

1. Aktivitas Guru 

Y  : Melaksanakan  skor: 1 

T  : Tidak Melaksanakan  skor: 0 

2. Aktivitas Siswa 

SL   :  Selalu  (4)   

SR   :  Sering  (3)  

J      :  Jarang   (2)  

TP   :  Tidak Pernah (1)  

Keterangan Skor :          

 

 

 

 

 

 Keterangan: I = persentase tiap aspek 
 

No. Jumlah Persentase Kategori 

1 80,00 % ≤ I ≤ 100 % Sangat Tinggi 

2 60,00 % ≤ I ≤ 79,99 % Tinggi 

3 40,00 % ≤ I ≤ 59,99 % Sedang 

4 20, 00 % ≤ I ≤ 39,99 % Rendah 

5 0 % ≤ I ≤ 19,99 % Sangat Rendah 



Kelas Eksperiment 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

 

Pertemuan Ke : 1 (satu) 

Hari/ Tanggal : Senin, 11 Oktober 2010 

Jam   : 10.40 – 11.55 

Materi   : Bentuk Aljabar 

Aspek yang diamati 

Realisasi 

Siswa 

Realisasi 

Guru Keterangan 

1 2 3 4 Y T 

Kegiatan Pendahuluan  
1. Guru membuka pelajaran dengan 

membaca basmalah 

    √  

 

2. Guru memberikan review materi 

pertemuan sebelumnya 
     √ 

 

3. Guru memberikan apersepsi materi yang 

akan dipelajari 
    √  

 

4. Guru memberikan motivasi dan informasi 

bahwa banyak hal dalam kehidupan sehari-

hari yang berhubungan dengan konsep 

aljabar 

     √ 

 

Kegiatan Inti 

1. Guru bersama dengan siswa menemukan 

konsep bentuk aljabar dibantu dengan 

menggunakan alat peraga  

     √ 

 

2. Guru meminta siswa memberikan contoh 

permasalahan yang sesuai dengan materi 

dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

    √  

 

3. Guru bersama siswa membahas dan 

menyelesaikan contoh permasalahan 
    √  

 

4. Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok yang heterogen  
     √ 

 

5. Guru memberikan sebuah permasalahan 

untuk didiskusikan dan diselesaikan oleh 

masing-masing kelompok 

     √ 

 

6. Masing-masing kelompok berdiskusi dan 

menyelesaikan permasalahan dibantu 

dengan menggunakan alat peraga 

 √     

 

7. Guru membimbing dan mengawasi kinerja 

masing-masing kelompok 
     √ 

 

8. Perwakilan dari masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya 
√      

 

9. Guru memimpin siswa mendiskusikan      √  



permasalahan yang belum difahami siswa 

berikut penjelasan dan pemecahan 

masalahnya dibantu dengan menggunakan 

alat peraga 

Kegiatan Penutup  
1. Sebelum menutup pelajaran, guru 

menanyakan kepada siswa apakah mereka 

memahami dan menikmati pelajaran yang 

telah dilalui 

    √  

 

2. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 
    √  

 

3. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan 

pelajaran yang telah dilalui 
    √  

 

4. Guru meminta kepada siswa untuk 

membuat rangkuman dengan bahasa 

mereka sendiri 

     √ 

 

Jumlah Prosentase 

1= 

Tida

k 

Pern

ah 

2 = 

jara

ng 

  7

15
= 

0,46 

  

    46% = 

sedang 
  

Yogyakarta, 11 Oktober 2010 

Observer  

 

 

 

Ahmad Mubarok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kelas Eksperiment 

 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

 

Pertemuan Ke : 2 (dua) 

Hari/ Tanggal : Rabu, 13 Oktober 2010 

Jam   : 10.40 – 11.55 

Materi   : Unsur-unsur dalam Bentuk Aljabar 

Aspek yang diamati 

Realisasi 

Siswa 

Realisasi 

Guru Keterangan 

1 2 3 4 Y T 

Kegiatan Pendahuluan  
1. Guru membuka pelajaran dengan 

membaca basmalah 

    √  

 

2. Guru memberikan review materi 

pertemuan sebelumnya 
    √  

 

3. Guru memberikan apersepsi materi yang 

akan dipelajari 
    √  

 

4. Guru memberikan motivasi dan informasi 

bahwa banyak hal dalam kehidupan 

sehari-hari yang berhubungan dengan 

konsep aljabar 

    √  

 

Kegiatan Inti 

1. Guru bersama dengan siswa menemukan 

konsep bentuk aljabar dibantu dengan 

menggunakan alat peraga  

    √  

 

2. Guru meminta siswa memberikan contoh 

permasalahan yang sesuai dengan materi 

dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

     √ 

 

3. Guru bersama siswa membahas dan 

menyelesaikan contoh permasalahan 
    √  

 

4. Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok yang heterogen  
    √  

 

5. Guru memberikan sebuah permasalahan 

untuk didiskusikan dan diselesaikan oleh 

masing-masing kelompok 

    √  

 

6. Masing-masing kelompok berdiskusi dan 

menyelesaikan permasalahan dibantu 

dengan menggunakan alat peraga 

  √    

 

7. Guru membimbing dan mengawasi kinerja 

masing-masing kelompok 
     √ 

 

8. Perwakilan dari masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya 
√      

 



9. Guru memimpin siswa mendiskusikan 

permasalahan yang belum difahami siswa 

berikut penjelasan dan pemecahan 

masalahnya dibantu dengan menggunakan 

alat peraga 

     √ 

 

Kegiatan Penutup  
1. Sebelum menutup pelajaran, guru 

menanyakan kepada siswa apakah mereka 

memahami dan menikmati pelajaran yang 

telah dilalui 

    √  

 

2. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 
    √  

 

3. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan 

pelajaran yang telah dilalui 
    √  

 

4. Guru meminta kepada siswa untuk 

membuat rangkuman dengan bahasa 

mereka sendiri 

     √ 

 

Jumlah Prosentase 

1= 

Tida

k 

Pern

ah 

 3 = 

Seri

ng 

 11

15
= 

0,73 

  

    73% = 

Tinggi 
  

Yogyakarta, 13 Oktober 2010 

Observer  

 

 

 

Ahmad Mubarok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kelas Eksperiment 

 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

 

Pertemuan Ke : 3 (tiga)  

Hari/ Tanggal : Rabu, 18 Oktober 2010 

Jam   : 10.40 – 11.55 

Materi   : Bentuk Aljabar 

Aspek yang diamati 

Realisasi 

Siswa 

Realisasi 

Guru Keterangan 

1 2 3 4 Y T 

Kegiatan Pendahuluan  
1. Guru membuka pelajaran dengan 

membaca basmalah 

    √   

2. Guru memberikan review materi 

pertemuan sebelumnya 
    √   

3. Guru memberikan apersepsi materi yang 

akan dipelajari 
    √   

4. Guru memberikan motivasi dan informasi 

bahwa banyak hal dalam kehidupan 

sehari-hari yang berhubungan dengan 

konsep aljabar 

    √   

Kegiatan Inti 

1. Guru bersama dengan siswa menemukan 

konsep bentuk aljabar dibantu dengan 

menggunakan alat peraga  

    √   

2. Guru meminta siswa memberikan contoh 

permasalahan yang sesuai dengan materi 

dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

    √   

3. Guru bersama siswa membahas dan 

menyelesaikan contoh permasalahan 
    √   

4. Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok yang heterogen  
    √   

5. Guru memberikan sebuah permasalahan 

untuk didiskusikan dan diselesaikan oleh 

masing-masing kelompok 

    √   

6. Masing-masing kelompok berdiskusi dan 

menyelesaikan permasalahan dibantu 

dengan menggunakan alat peraga 

  √     

7. Guru membimbing dan mengawasi kinerja 

masing-masing kelompok 
    √   

8. Perwakilan dari masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya 
 √      



9. Guru memimpin siswa mendiskusikan 

permasalahan yang belum difahami siswa 

berikut penjelasan dan pemecahan 

masalahnya dibantu dengan menggunakan 

alat peraga 

    √   

Kegiatan Penutup  
1. Sebelum menutup pelajaran, guru 

menanyakan kepada siswa apakah mereka 

memahami dan menikmati pelajaran yang 

telah dilalui 

    √   

2. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 
    √   

3. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan 

pelajaran yang telah dilalui 
    √   

4. Guru meminta kepada siswa untuk 

membuat rangkuman dengan bahasa 

mereka sendiri 

     √  

Jumlah Prosentase 

 2 = 

jaran

g 

3 = 

Seri

ng 

 14

15
= 

0,93 

  

    93% = 

Sangat 

Tinggi 

  

Yogyakarta, 18 Oktober 2010 

Observer  

 

 

 

Ahmad Mubarok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULASI OBSERVASI KELAS EKSPERIMEN KESELURUHAN 

 

 

Aspek yang diamati 

Realisasi 

Siswa 

Realisasi Guru 
Keterangan 

Pertemuan Ke Pertemuan Ke  

 1 2 3 1 2 3  

Kegiatan Pendahuluan  
5. Guru membuka pelajaran dengan 

membaca basmalah 

   

√ √ √ 

 

6. Guru memberikan review materi 

pertemuan sebelumnya 

   
 √ √ 

 

7. Guru memberikan apersepsi materi yang 

akan dipelajari 

   
√ √ √ 

 

8. Guru memberikan motivasi dan informasi 

bahwa banyak hal dalam kehidupan 

sehari-hari yang berhubungan dengan 

konsep aljabar 

   

 √ √ 

 

Kegiatan Inti 

10. Guru bersama dengan siswa menemukan 

konsep bentuk aljabar dibantu dengan 

menggunakan alat peraga  

   

 √ √ 

 

11. Guru meminta siswa memberikan contoh 

permasalahan yang sesuai dengan materi 

dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

   

√  √ 

 

12. Guru bersama siswa membahas dan 

menyelesaikan contoh permasalahan 

   
√ √ √ 

 

13. Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok yang heterogen  

   
 √ √ 

 

14. Guru memberikan sebuah permasalahan 

untuk didiskusikan dan diselesaikan oleh 

masing-masing kelompok 

   

 √ √ 

 

15. Masing-masing kelompok berdiskusi dan 

menyelesaikan permasalahan dibantu 

dengan menggunakan alat peraga 

√ √ √    

 

16. Guru membimbing dan mengawasi kinerja 

masing-masing kelompok 
     √ 

 

17. Perwakilan dari masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya 
√ √ √    

 

18. Guru memimpin siswa mendiskusikan 

permasalahan yang belum difahami siswa 

berikut penjelasan dan pemecahan 

masalahnya dibantu dengan menggunakan 

alat peraga 

   

  √ 

 



Kegiatan Penutup  
5. Sebelum menutup pelajaran, guru 

menanyakan kepada siswa apakah mereka 

memahami dan menikmati pelajaran yang 

telah dilalui 

   

√ √ √ 

 

6. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

   
√ √ √ 

 

7. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan 

pelajaran yang telah dilalui 

   
√ √ √ 

 

8. Guru meminta kepada siswa untuk 

membuat rangkuman dengan bahasa 

mereka sendiri 

   

   

 

Jumlah Prosentase 

1= 

tidak 

Pern

ah 

1= 

tidak 

Pern

ah 

2 = 

jaran

g 

7

15
= 

0,46 

11

15
= 

0,73 

14

15
= 

0,93 

 

2 = 

jaran

g 

3 = 

Seri

ng 

3 = 

Seri

ng 

46% 

= 

seda

ng 

73% = 

Tingg

i 

93% = 

Sangat 

Tinggi 

 

 



Kelas Kontrol 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

 

Pertemuan Ke : 1 (satu) 

Hari/ Tanggal : Senin, 11 Oktober 2010 

Jam   : 09.10 – 10.30 

Materi   : Bentuk Aljabar 

Aspek yang diamati 

Realisasi 

Siswa 

Realisasi 

Guru Keterangan 

1 2 3 4 Y T 

Kegiatan Pendahuluan  
1. Guru membuka pelajaran dengan membaca 

basmalah 

    √  

 

2. Guru memberikan review materi pertemuan 

sebelumnya 
    √  

 

Kegiatan Inti 

1. Guru memberikan penjelasan tentang 

bentuk aljabar dan unsur-unsurnya  

    √  

 

2. Guru memberikan beberapa contoh 

permasalahan dan penyelesaiannya 
    √  

 

3. Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya     √   

4. Guru memberikan beberapa soal kepada 

siswa sebagai latihan  
    √  

 

5. Siswa mengerjakan soal latihan √       

6. Guru bersama siswa membahas soal latihan     √   

7. Guru memberikan ulasan secara singkat 

tentang materi  yang telah disampaikan 
     √ 

 

8. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 
     √ 

 

Kegiatan Penutup  
Guru menutup pelajaran dengan membaca 

hamdalah 

     √ 

 

Jumlah Prosentase 

1 = 

Tidak 

Pernah 

   7

10
= 0,7 

  

    70%  

= 

Tinggi 

  

Yogyakarta 11 Oktober 2010 

Observer 

 

 

 

Maharsi P. 



Kelas Kontrol 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

 

Pertemuan Ke : 2 (dua) 

Hari/ Tanggal : Selasa, 12 Oktober 2010 

Jam   : 10.40 – 10.55 

Materi   : Unsur-unsur dalam Bentuk Aljabar 

Aspek yang diamati 

Realisasi 

Siswa 

Realisasi 

Guru Keterangan 

1 2 3 4 Y T 

Kegiatan Pendahuluan  
1. Guru membuka pelajaran dengan membaca 

basmalah 

    √  

 

2. Guru memberikan review materi pertemuan 

sebelumnya 
    √  

 

Kegiatan Inti 

1. Guru memberikan penjelasan tentang 

bentuk aljabar dan unsur-unsurnya  

    √  

 

2. Guru memberikan beberapa contoh 

permasalahan dan penyelesaiannya 
    √  

 

3. Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya     √   

4. Guru memberikan beberapa soal kepada 

siswa sebagai latihan  
    √  

 

5. Siswa mengerjakan soal latihan    √    

6. Guru bersama siswa membahas soal latihan     √   

7. Guru memberikan ulasan secara singkat 

tentang materi  yang telah disampaikan 
     √ 

 

8. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 
     √ 

 

Kegiatan Penutup  
Guru menutup pelajaran dengan membaca 

hamdalah 

    √  

 

Jumlah Prosentase 

   4 = 

Selalu 

8

10
= 0,8 

  

    80%  

= 

Sangat 

Tinggi 

  

Yogyakarta 12 Oktober 2010 

Observer 

 

 

 

Ahmad Mubarok 



Kelas Kontrol 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

 

Pertemuan Ke : 3 (tiga) 

Hari/ Tanggal : Senin, 18 Oktober 2010 

Jam   : 09.10 – 10.30 

Materi   : Operasi Bentuk Aljabar 

Aspek yang diamati 

Realisasi 

Siswa 

Realisasi 

Guru Keterangan 

1 2 3 4 Y T 

Kegiatan Pendahuluan  
1. Guru membuka pelajaran dengan membaca 

basmalah 

    √ 

  

2. Guru memberikan review materi pertemuan 

sebelumnya 
    √ 

  

Kegiatan Inti 

1. Guru memberikan penjelasan tentang 

bentuk aljabar dan unsur-unsurnya  

    √ 

  

2. Guru memberikan beberapa contoh 

permasalahan dan penyelesaiannya 
    √ 

  

3. Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya     √   

4. Guru memberikan beberapa soal kepada 

siswa sebagai latihan  
    √ 

  

5. Siswa mengerjakan soal latihan    √    

6. Guru bersama siswa membahas soal latihan     √   

7. Guru memberikan ulasan secara singkat 

tentang materi  yang telah disampaikan 
    √ 

  

8. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 
    √ 

  

Kegiatan Penutup  
Guru menutup pelajaran dengan membaca 

hamdalah 

    √ 

  

Jumlah Prosentase 

    4 = 

Selalu 

10

10
= 1 

  

    100%  

= 

Sangat  

Tinggi 

  

Yogyakarta 18 Oktober 2010 

Observer 

 

 

 

Ahmad Mubarok 



REKAPITULASI OBSERVASI KELAS KONTROL KESELURUHAN 

 

Aspek yang diamati 

Realisasi 

Siswa 
Realisasi Guru 

Keterangan Pertemuan Ke Pertemuan Ke 

1 2 3 1 2 3 

Kegiatan Pendahuluan  
1. Guru membuka pelajaran dengan membaca 

basmalah 

   √ √ √ 

 

2. Guru memberikan review materi 

pertemuan sebelumnya 
   √ √ √ 

 

Kegiatan Inti 

1. Guru memberikan penjelasan tentang 

bentuk aljabar dan unsur-unsurnya  

   √ √ √ 

 

2. Guru memberikan beberapa contoh 

permasalahan dan penyelesaiannya 
   √ √ √ 

 

3. Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya    √ √ √  

4. Guru memberikan beberapa soal kepada 

siswa sebagai latihan  
   √ √ √ 

 

5. Siswa mengerjakan soal latihan √ √ √     

6. Guru bersama siswa membahas soal latihan    √ √ √  

7. Guru memberikan ulasan secara singkat 

tentang materi  yang telah disampaikan 
     √ 

 

8. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 
     √ 

 

Kegiatan Penutup  
Guru menutup pelajaran dengan membaca 

hamdalah 

    √ √ 

 

Jumlah Prosentase 

1 = 

Tidak 

Pernah 

 4 = 

Selalu 

 4 = 

Selalu 

7

10
= 0,7 

8

10
= 0,8 

10

10
= 1 

 

   70%  

= 

Tingg

i 

80%  

= 

Sang

at 

Ting

gi 

100%  

= 

Sanga

t  

Tingg

i 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SISWA  

 

Pertanyaan: 

1. Apa tanggapan kamu terhadap penerapan metode diskusi kelompok 

menggunakan alat peraga dengan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) pada pembelajaran matematika? 

2. Apakah terdapat perbedaan antara pembelajaran yang biasanya diterapkan 

oleh guru dengan  metode diskusi kelompok menggunakan alat peraga 

dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) ini? 

Jelaskan?  

3. Apa kelebihan dan kekurangan penerapan  metode diskusi kelompok 

menggunakan alat peraga dengan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) ini pada pembelajaran matematika jika dibandingkan 

dengan metode yang biasa di terapkan oleh guru dalam pembelajaran? 

4. Apa kendala yang kamu hadapi ketika belajar menggunakan  metode 

diskusi kelompok menggunakan alat peraga dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) ini? 

5. Apakah penerapan  metode diskusi kelompok menggunakan alat peraga 

dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) ini 

membantu kamu lebih mudah memahami materi sehingga hasil belajar 

kamu meningkat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATATAN LAPANGAN 

 

Kelas Kontrol 

Pertemuan ke: 1 (satu) 

 Cara menyampaikan materi masih terlalu cepat 

 Kerapian dalam menulis di papan tulis masih kurang 

 Kegiatan siswa perlu diperhatikan 

 Manajemen waktu masih lemah 

 Belum bisa membawa siswa ke dalam pembelajaran yang kondusif  

 

Pertemuan ke: 2 

 Kegiatan siswa perlu diperhatikan 

 Manajemen waktu masih lemah 

 Belum bisa membawa siswa ke dalam pembelajaran yang kondusif  

 

Pertemuan ke: 3 

 Kegiatan siswa perlu diperhatikan 

 Manajemen waktu sudah cukup baik 

 Siswa sudah cukup mudah dikondusifkan  

 

 

Kelas Eksperimen 

Pertemuan ke: 1 

 Cara menyampaikan materi masih terlalu cepat 

 Kerapian dalam menulis di papan tulis masih kurang 

 Kegiatan siswa perlu diperhatikan 

 Manajemen waktu masih lemah 

 Belum bisa membawa siswa ke dalam pembelajaran yang kondusif 

 Aspek-aspek dalam pembelajaran perlu diperhatikan lagi 

 



Pertemuan ke: 2 

 Partisipasi siswa perlu ditingkatkan 

 Manajemen mulai membaik 

 Siswa sedikit lebih mudah untuk dikondusifkan 

 Pelaksanaan aspek-aspek dalam pembelajaran membaik  

Pertemuan ke: 3 

 Masih terdapat siswa yang belum berperan aktif dalam pembelajaran 

 Pelaksanaan aspek-aspek dalam pembelajaran membaik 

 



Tanggapan Salah Satu Siswa Kelas VII Setelah Penelitian Selesai 

1. Cukup membantu memahamkan. 

2. Ya, terdapat perbedaan. Karena kalau dibuat diskusi kelompok 

pennasalahan diselesaikan dengan bersama-sama dengan anggota kelompok 

jadi lebih mudah terpecahkan. 

3. Kelebihannya pembelajarannya tidak membosankan dan dapat berdiskusi 

dengan teman lain, kekurangannya karena banyak ornng kadangkala 

belajamya jadi tidak serius, banyak ngobrolnya. 

4. Belajarnya sedikit keganggu karena kadangkala ada teman yang 

mengganngu 

5. Ya, Cukup membantu. 



Hasil Wawancara Antara Peneliti dengan Guru Matematika 

(Peneliti: P, Guru: G) 
 

 

P : Assalamu’alaikum …. 

G : Wa’alaiku salam Wr. Wb. silahkan duduk. 

P : o iya, terimakasih. Maaf, Ibu itu Ibu maharsih kan? 

G : iya benar, saya bu maharsih.  

Ada yang bisa saya bantu mas? 

P : Begini bu, saya irvan fauzi, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Sehubungan dengan kedatangan saya ini, saya mau bertanya mengenai 

pembelajaran matematika di kelas VII bu. 

G : dalam rangka apa ya mas? 

P : dalam rangka penelitian skripsi bu. 

G : sudah minta izin sama pak kepala sekolah? 

P : oh… sudah bu, lah ini saja beliau yang menyuruh saya untuk menemui ibu 

untuk menanyakan masalah pembelajaran di kelas VII yang ibu ampu. 

G : oh…begitu. Memangnya penelitiannya nanti mau pakai metode apa? 

P : penelitiannya nanti akan menggunakan metode diskusi kelompok dibantu 

dengan menggunakan alat peraga dengan pendekatannya Contextual Teaching 

and Learning (CTL) atau matematika kontekstual yang berkaitan dengan 

kegiatan sehari-hari, seperti itu bu. 

G: ya…iya…ya bagus kalo seperti itu, berarti nanti pembelajarannya berdiskusi 

kelompok menggunakan alat peraga kemudian pendekatannya yang digunakan 

matematika kontekstual? 

P: iya bu…. Karena penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, jadi 

harapannya nanti kita dapat mengetahui perbedaan antara metode ini dengan 

metode yang biasa dilakukan di sekolah ini.  

O iya bu, biasanya metode mengajarnya disini memakai metode apa bu? 



G : emmm…. Kalo biasanya disini sih cenderung masih menggunakan metode 

ceramah gitu, jadi pembelajarannya ya seperti itu… 

P : ooh…. Ngomong-ngomong kelas VII ini ada berapa kelas ya bu? 

G : kelas VII ini terdiri dari enam kelas mas, tiga kelas putra dan tiga kelas putri.  

Terus, kapan mulai penelitiannya? 

P : penelitiannya akan dimulai setelah adminstrasi penelitian selesai bu, ya…. 

mungkin bulan depan bu. Tapi sebelum penelitian dimulai, boleh ngga’ bu 

kalau saya ikut masuk kelas ibu? Ya… itung-itung lihat situasi di kelas gitu 

bu…hehe… 

G : oya…ga’ apa-apa. Mau ikut masuk kapan? 

P : ibu masuknya hari apa saja bu? 

G : besok jam 09.00 saya juga ada jam ngajar, kalo mau ikut masuk besok datang 

saja.. 

P : oya….insyaallah bu. 

G : selain itu,ada lagi masalah lainnya yang bisa saya bantu? 

P : untuk sementara mungkin itu saja dulu bu, masalah yang lainnya nanti 

konfirmasi lagi ke ibu. 

G : o begitu.. 

P : iya bu….emmm..mungkin itu saja bu, terimakasih atas waktunya dan maaf 

kalau mengganggu aktivitas ibu, hehe…. 

G : oya…sama-sama, ngga’ apa-apa. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, 

langsung datang kesini saja ya. 

P : oya bu…insyaallah. 

Ya sudah bu, saya mohon pamit dulu, monggo bu… 

G : monggoooo….. 

P : assalamu’alaikum…. 

G : Wa’alaikumsalam Wr. Wb. 
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