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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sebagai modal pembangunan dituntut untuk semakin 

berperan aktif dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber 

daya manusia, apalagi dengan adanya globalisasi, generasi muda harus 

siap terhadap berbagai perubahan keadaan. Salah satu yang harus 

ditingkatkan adalah kemampuan dalam matematika, karena matematika 

penting dalam kehidupan manusia dan diperlukan sebagai alat dalam 

pengembangan teknologi dan industri. Matematika mempunyai peranan 

yang cukup besar dalam memberikan berbagai kemampuan berpikir dan 

kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Kemampuan belajar setiap siswa berbeda-beda baik dari 

pengetahuan kognitif, keterampilan motoris, kecakapan intelektual, 

informasi verbal dan sikap. Beberapa hal yang mempengaruhinya antara 

lain metode pembelajaran, sarana belajar, lingkungan belajar, dan lain-lain 

sebagainya. Hal ini mempunyai dampak terhadap hasil belajar siswa dan 

dalam kegiatan pembelajaran guru bertanggung jawab atas hasil belajar 

yang dicapai oleh siswa baik secara individual maupun klasikal.

Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa matematika menjadi salah 

satu mata pelajaran yang banyak dihindari siswa. Banyak siswa 

beranggapan belajar matematika itu sulit. Siswa cenderung belajar pasif 

sehingga ketercapaian rata-rata hasil belajar siswa tidak sesuai dengan 
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yang diharapkan. Kenyataan ini mungkin disebabkan sifat abstrak 

matematika. Mungkin pula karena selama ini siswa hanya cenderung 

diajar untuk menghafal konsep dan prinsip matematika, tanpa disertai 

pemahaman yang baik.

Kondisi yang memprihatinkan tersebut harus terus diupayakan 

untuk diperbaiki dan kondisi itu tidak hanya disebabkan oleh kesulitan 

yang bersumber dari diri siswa sendiri, melainkan ada pula yang 

bersumber dari luar diri siswa, misalnya cara sajian pelajaran atau 

suasana pembelajaran yang dilaksanakan. Guru kurang termotivasi untuk 

mengubah pola mengajarnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu 

pembaharuan atau perbaikan pembelajaran karena kegiatan 

pembelajaran merupakan faktor penting yang perlu mendapat perhatian. 

Guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa, misalnya dengan  memilih 

pendekatan dan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi 

yang akan diajarkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

dengan melaksanakan pendekatan Realistic Mathematics Education

(RME), yang dalam bahasa Indonesia berarti Pendidikan Matematika 

Realistik. Secara operasional dan selanjutnya digunakan dalam tulisan ini 

biasa disebut Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). Pendekatan ini 

menuntut keaktifan siswa dalam proses belajar. Dengan PMR, siswa 

mempelajari ide-ide dan konsep-konsep matematika melalui 

permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan lingkungan siswa 
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tersebut. Selanjutnya secara bertahap siswa dibimbing untuk menguasai 

konsep-konsep matematika.

Penerapan PMR memberikan harapan untuk meningkatkan 

prestasi belajar matematika siswa. Beberapa penelitian tindakan kelas 

menggunakan pendekatan realistik yang telah dilakukan pada materi 

bangun ruang di SMP menunjukkan bahwa siswa yang belajar dengan 

menggunakan pendekatan realistik, hasil belajarnya meningkat. 

(Montolalu,2008; Weken,2008).

Dari uraian di atas, penulis mempertanyakan apakah penerapan 

PMR pada siswa SMP hasil belajar siswa dapat meningkat pada semua 

materi pokok bahasan? Hal ini membuat penulis ingin menerapkan PMR 

di SMP untuk materi pokok Barisan Bilangan, yang diajarkan pada kelas 

IX SMP. Pemilihan materi pokok ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 

materi pokok ini baru bagi siswa SMP, dan  berdasarkan diskusi kecil 

dengan beberapa guru matematika SMP Negeri 1 Amurang, banyak siswa 

yang kesulitan memahami materi ini. Di samping itu materi pokok barisan 

bilangan sangat berkaitan erat dengan masalah kehidupan sehari-hari 

yang mungkin dialami atau diamati siswa, sehingga memudahkan 

pemilihan masalah kontekstual untuk digunakan sebagai langkah awal 

dalam pembelajaran PMR yang memungkinkan siswa dapat membangun 

sendiri tentang pengertian/konsep/prinsip/prosedur matematika yang 

terkait dengan materi ini.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah penelitian 

dirumuskan sebagai  berikut : “Apakah hasil belajar siswa yang mengikuti 

pembelajaran matematika realistik lebih baik daripada siswa yang 

mengikuti pembelajaran matematika konvensional pada materi pokok 

Barisan Bilangan kelas IX SMP Negeri 1 Amurang?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh

pembelajaran matematika realistik terhadap hasil belajar siswa pada 

materi pokok Barisan Bilangan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut.

1. Siswa, dapat meningkatkan hasil belajar  pada materi pokok barisan 

bilangan.

2. Guru, sebagai acuan dalam melihat hasil belajar siswa pada materi 

pokok barisan bilangan dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran matematika realistik dan pembelajaran konvensional.
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BAB II

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran Matematika Realistik (PMR)

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran yang berkembang di Indonesia, khususnya 

pada pelajaran matematika. Pengembangan PMR didasarkan pada 

gagasan-gagasan dari Hands Freudenthal (alm) tahun 1905-1990. Di 

tempat aslinya yaitu Negara Belanda, pendekatan matematika ini dikenal 

dengan nama Realistic Mathematics Education (RME). Sedangkan di 

Indonesia diartikan sebagai Pendidikan Matematika Realistik. Secara 

operasional pendidikan diubah menjadi pembelajaran. Untuk seterusnya 

dalam skripsi ini PMR diartikan sebagai Pembelajaran Matematika 

Realistik.

Pembelajaran matematika akan lebih bermakna jika dalam 

pembelajaran itu dikaitkan dengan lingkungan siswa yang nyata dan 

dalam kehidupan siswa sehari-hari. Dengan kondisi itu siswa bisa 

langsung melihat aplikasi dari pelajaran matematika. 

Pembelajaran matematika realistik pada dasarnya adalah 

pemanfaatan realitas dan lingkungan yang dipahami peserta didik untuk 

memperlancar proses pembelajaran matematika, sehingga mencapai 

tujuan pendidikan matematika secara lebih baik daripada yang lalu. 

Realitas adalah hal-hal yang nyata atau kongkret yang dapat diamati atau 
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dipahami peserta didik lewat membayangkan, sedangkan yang dimaksud 

dengan lingkungan adalah lingkungan tempat peserta didik berada baik 

lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat yang dapat dipahami 

peserta didik. Lingkungan dalam hal ini disebut juga kehidupan sehari-

hari. (Sofa, 2008).

Freudenthal mengatakan bahwa matematika harus dikaitkan 

dengan realita dan matematika merupakan aktivitas manusia. Ini berarti 

matematika harus dekat dengan anak dan relevan dengan situasi anak 

sehari-hari. (http://metpen.blogspot.com/pembelajaran-interaktif-

parsial.html, 2008).

PMR didasarkan pada argumen Freudenthal bahwa matematika 

harus tidak disajikan pada siswa dalam bentuk hasil jadi (a ready – made 

product) tetapi siswa harus belajar menemukan kembali konsep-konsep 

matematika tersebut. Mereka membentuk konsep dan prosedur 

matematika melalui penyelesaian soal yang realistik dan kontekstual,

(Hammad, 2009).

Pembelajaran matematika realistik menggunakan masalah 

kontekstual (contextual problems) sebagai titik tolak dalam belajar 

matematika. Perlu dicermati bahwa suatu hal yang bersifat kontekstual 

dalam lingkungan siswa disuatu daerah, belum tentu bersifat kontekstual 

bagi siswa di daerah lain. Contoh berbicara tentang internet, merupakan 

hal yang kontekstual bagi siswa yang ada di kota-kota besar, namun 

belum tentu bersifat kontekstual bagi siswa di daerah-daerah terpencil 

atau daerah pedalaman. Oleh karena itu pembelajaran matematika 
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dengan pendekatan realistik harus disesuaikan dengan keadaan daerah 

tempat siswa berada.

Jan de Lange dalam http://www.ziddu.com/pembelajaran 

matematikarealistik.doc.html (2008) mengatakan bahwa pembelajaran 

matematika realistik merupakan proses pengembangan ide-ide dan 

konsep-konsep yang dimulai dari dunia nyata, yang disebut proses 

matematisasi konseptual : (1) proses belajar matematika berlangsung dari 

situasi nyata, secara intuitif siswa pertama-tama memiliki konsep-konsep 

matematika melalui situasi dunia nyata. Dalam hal ini siswa melakukan 

aktivitas matematisasi horizontal, yaitu siswa mengorganisasikan, 

merefleksikan, menyusun masalah, mengidentifikasi aspek-aspek 

masalah secara matematika sehingga menemukan aturan-aturan dan 

relasi-relasinya, (2) dengan adanya interaksi antar siswa, antar guru 

dengan siswa dan antar siswa dengan lingkungan sosial, diharapkan 

siswa mampu menggunakan matematisasi vertikal, dengan 

memformalkan dan mengabstraksikan konsep-konsep matematika 

sehingga melahirkan konsep-konsep matematika pada siswa, (3) setelah

konsep-konsep matematika terbentuk, selanjutnya siswa diharapkan 

dapat mengaplikasikannya dalam masalah dan situasi yang berbeda dan 

(4) setelah konsep diaplikasikan pada masalah yang berbeda 

dimungkinkan muncul masalah nyata lagi atau dikembalikan ke masalah 

realitas.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud 

pembelajaran matematika realistik (PMR) adalah suatu pendekatan 
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pembelajaran matematika yang menggunakan masalah-masalah 

kontekstual (contextual problems) sebagai langkah awal dalam proses

pembelajaran matematika. Siswa diminta untuk mengorganisasikan dan 

mengidentifikasikan aspek-aspek matematika yang terdapat pada 

masalah kontektual tersebut. Kepada para siswa juga diberikan 

kebebasan penuh untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan dan 

menyelesaikan masalah kontekstual tersebut menurut cara mereka 

sendiri, berdasarkan pengalaman atau pengetahuan awal yang telah 

mereka miliki. Kemudian dengan atau tanpa bantuan guru, para siswa 

diharapkan dapat mengkonstruksi fakta, definisi, konsep dan prinsip dari 

masalah kontekstual yang diberikan guru di awal pembelajaran.

2. Prinsip-prinsip pendekatan realistik.

Ada tiga prinsip utama dalam PMR, yaitu: a) guided reinvention and 

progressive mathematizing, b) didactical phenomenology, dan c) self-

developed models. (Pakde Sofa, 2008). Ketiga prinsip tersebut dapat 

dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

a. Guided reinvention/progressive mathematizing (penemuan kembali 

terbimbing/pematematikaan progresif)

Prinsip ini menghendaki bahwa dalam PMR, dari masalah 

kontekstual yang diberikan oleh guru di awal pembelajaran, siswa harus 

diberi kesempatan untuk mengalami proses yang sama dalam 

membangun dan menemukan kembali tentang ide-ide dan konsep-konsep 

secara matematika. Maksud mengalami proses yang sama dalam hal ini 

adalah masing-masing siswa diberi kesempatan yang sama merasakan 
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situasi dan jenis masalah kontekstual yang mempunyai berbagai 

kemungkinan solusi. Dilanjutkan dengan matematisasi prosedur-prosedur 

pemecahan masalah yang sama, serta perancangan rute belajar 

sedemikian rupa, sehingga siswa menemukan sendiri konsep-konsep atau 

hasil. Sejarah matematika dapat dijadikan sumber inspirasi dalam 

merancang materi pembelajaran.

b. Didactical phenomenology (fenomena yang bersifat mendidik)

Prinsip ini terkait dengan suatu gagasan fenomena pembelajaran, 

yang menekankan pentingnya masalah kontekstual untuk 

memperkenalkan topik-topik matematika kepada siswa. Topik-topik ini 

dipilih dengan pertimbangan: (1) aspek kecocokan aplikasi yang harus 

diantisipasi dalam pengajaran; dan (2) kecocokan dampak dalam proses 

reinvention, artinya prosedur, aturan dan model matematika yang harus 

dipelajari oleh siswa tidaklah disediakan dan diajarkan oleh guru, tetapi 

siswa harus berusaha menemukannya dari penyelesaian masalah 

kontekstual tersebut.

c. Self-developed models (siswa membangun model sendiri)

Menurut prinsip ini, model-model yang dibangun berfungsi sebagai 

jembatan antara pengetahuan informal dan matematika formal. Dalam 

menyelesaikan masalah kontekstual, siswa diberi kebebasan untuk 

membangun sendiri model matematika terkait dengan masalah 

kontekstual yang dipecahkan. Model-model tersebut diharapkan akan 

berubah dan mengarah kepada bentuk matematika formal.
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3. Karakteristik Pembelajaran Matematika Realistik

Sebagai operasionalisasi ketiga prinsip utama PMR di atas, PMR 

memiliki lima karakteristik. (Sofa, 2008).

a) the use of context (menggunakan masalah kontekstual)
Pembelajaran matematika diawali dengan masalah kontekstual, 
sehingga memungkinkan siswa menggunakan pengalaman atau 
pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya secara langsung. 
Masalah kontekstual tidak hanya berfungsi sebagai sumber 
matematisasi, tetapi juga sebagai sumber untuk mengaplikasikan 
kembali matematika. Masalah kontekstual yang diangkat sebagai 
topik awal pembelajaran, hendaknya masalah sederhana yang 
dikenali oleh siswa. Masalah kontekstual dalam PMR memiliki 
empat fungsi, yaitu: (1) untuk membantu siswa menggunakan 
konsep matematika, (2) untuk membentuk model dasar matematika 
dalam mendukung pola pikir siswa bermatematika, (3) untuk 
memanfaatkan realitas sebagai sumber aplikasi matematika dan (4) 
untuk melatih kemampuan siswa, khususnya dalam menerapkan 
matematika pada situasi nyata (realitas).
b) the use models (menggunakan berbagai model).
Istilah model berkaitan dengan model situasi dan model 
matematika yang dibangun sendiri oleh siswa sewaktu 
memecahkan masalah kontekstual. Pada awalnya siswa akan 
menggunakan pemecahan yang informal. Model tersebut 
digunakan sebagai jembatan antara level pemahaman yang satu ke 
level pemahaman yang lain. Setelah terjadi interaksi dan diskusi 
kelas, selanjutnya model ini berkembang dan diarahkan untuk 
menjadi model yang formal.
c) student contributions (kontribusi siswa).
Siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan 
berbagai strategi informal yang dapat mengarahkan pada 
pengkonstruksian berbagai prosedur untuk memecahkan masalah. 
Dengan kata lain, kontribusi yang besar dalam proses 
pembelajaran diharapkan datang dari siswa, bukan dari guru. 
Artinya semua pikiran atau pendapat siswa sangat diperhatikan dan 
dihargai.
d) interactivity (interaktivitas).
Interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, serta 
siswa dengan perangkat pembelajaran merupakan hal yang sangat 
penting dalam PMR. Bentuk-bentuk interaksi seperti: negosiasi, 
penjelasan, pembenaran, persetujuan, pertanyaan atau refleksi 
digunakan untuk mencapai bentuk pengetahuan matematika formal 
dari bentuk-bentuk pengetahuan matematika informal yang 
ditemukan sendiri oleh siswa.
e) intertwining (keterkaitan).
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Struktur dan konsep matematika saling berkaitan, biasanya 
pembahasan suatu topik (unit pelajaran) harus dieksplorasi untuk 
mendukung terjadinya proses pembelajaran yang lebih bermakna.

Dari prinsip dan karakteristik pembelajaran matematika realistik di 

atas maka dapat dikatakan bahwa permulaan pembelajaran harus dialami 

secara nyata oleh siswa, pengenalan konsep dan abstraksi melalui hal-hal 

yang konkret sesuai realitas atau lingkungan yang dihadapi siswa dalam 

kesehariannya yang sudah dipahami atau mudah dibayangkan siswa. 

Sehingga mereka dengan segera tertarik secara pribadi terhadap aktivitas 

matematika yang bermakna. Pembelajaran dirancang berawal dari 

pemecahan masalah yang ada di sekitar siswa dan berdasarkan pada 

pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa.

4. Langkah-Langkah Pembelajaran Matematika Realistik

Langkah-langkah di dalam proses pembelajaran matematika 

dengan pendekatan PMR, sebagai berikut.

Langkah 1: Memahami masalah kontekstual

Guru memberikan masalah (soal) kontekstual dan meminta 

siswa untuk memahami masalah tersebut. Jika ada bagian-

bagian tertentu yang kurang atau belum dipahami sebagian 

siswa, maka siswa yang memahami bagian itu diminta 

menjelaskannya kepada kawannya yang belum paham. Jika 

siswa yang belum paham tadi merasa tidak puas, guru 

menjelaskan lebih lanjut dengan cara memberi petunjuk-

petunjuk atau saran-saran terbatas (seperlunya) tentang 

situasi dan kondisi masalah (soal). 
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Langkah 2 : Menyelesaikan masalah kontekstual

Siswa mendeskripsikan masalah kontekstual, melakukan 

interpretasi aspek matematika yang ada pada masalah yang 

dimaksud, dan memikirkan strategi pemecahan masalah. 

Siswa secara individual diminta menyelesaikan masalah 

kontekstual pada LKS dengan cara mereka sendiri. Cara 

pemecahan dan jawaban masalah yang berbeda lebih 

diutamakan. Guru memotivasi siswa untuk menyelesaikan 

masalah tersebut dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan menuntun untuk mengarahkan siswa 

memperoleh penyelesaian soal tersebut.

Langkah 3 : Membandingkan dan mendiskusikan jawaban

Guru membentuk kelompok dan meminta kelompok tersebut 

untuk bekerja sama mendiskusikan penyelesaian masalah-

masalah yang telah diselesaikan secara individual 

(negosiasi, membandingkan dan berdiskusi). Siswa dilatih 

untuk mengeluarkan ide-ide yang mereka miliki dalam 

kaitannya dengan interaksi siswa dalam proses belajar untuk 

mengoptimalkan pembelajaran.

Setelah diskusi dilakukan, guru menunjuk wakil-wakil 

kelompok untuk menuliskan masing-masing ide 

penyelesaian dan alasan dari jawabannya, kemudian guru 

sebagai fasilitator dan moderator mengarahkan siswa 

berdiskusi, membimbing siswa mengambil kesimpulan 
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sampai pada rumusan konsep/prinsip berdasarkan 

matematika formal (idealisasi, abstraksi).

Langkah 4 : Menyimpulkan

Dari hasil diskusi kelas, guru mengarahkan siswa untuk 

menarik kesimpulan tentang konsep atau definisi, teorema, 

prinsip atau prosedur matematika yang terkait dengan 

masalah kontekstual yang baru diselesaikan.

5. Kelebihan dan Kerumitan Penerapan PMR

Suwarsono (dalam Tutiarny, 2006) mengemukakan beberapa 

kelebihan dari PMR antara lain sebagai berikut.

a. Pendekatan PMR memberikan pengertian yang jelas dan operasional 
kepada siswa tentang keterkaitan antara matematika dengan 
kehidupan sehari-hari (kehidupan dunia nyata) dan kegunaan 
matematika pada umumnya bagi manusia.

b. Pendekatan PMR memberikan pengertian yang jelas dan operasional 
kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang 
dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa tidak hanya oleh 
mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut.

c. PMR memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa 
bahwa cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal 
dan tidak harus sama antara orang yang satu dengan yang lain. Setiap 
orang bisa menemukan atau menggunakan cara sendiri, asalkan 
orang itu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan soal atau masalah 
tersebut. Selanjutnya dengan membandingkan cara penyelesaian yang 
satu dengan cara penyelesaian yang lain, akan bisa diperoleh cara 
penyelesaian yang paling tepat, sesuai dengan proses penyelesaian 
soal atau masalah tersebut.

d. PMR memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa 
bahwa dalam mempelajari matematika, proses pembelajaran 
merupakan sesuatu yang utama dan untuk mempelajari matematika 
orang harus menjalani proses itu dan berusaha untuk menemukan 
sendiri konsep-konsep matematika, dengan bantuan pihak lain yang 
sudah lebih tahu (misalnya guru). Tanpa kemauan untuk menjalani 
sendiri proses tersebut, pembelajaran yang bermakna tidak akan 
terjadi.

e. Pendekatan PMR, seperti yang sudah dikembangkan oleh tim dari 
Freudenthal Institute, mendetail dan operasion.
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Berdasarkan  kelebihan-kelebihan PMR maka PMR baik diterapkan 

di dalam kelas. Namun dengan adanya persyaratan-persyaratan tertentu 

yang diinginkan PMR, maka hal itu akan menimbulkan kerumitan yang 

terkait dengan upaya implementasi PMR di dalam kelas, sebagai berikut.

a. Pemahaman tentang PMR dan upaya mengimplementasikan PMR 
membutuhkan perubahan paradigma, yaitu perubahan pandangan 
yang sangat mendasar mengenai berbagai hal, misalnya mengenai 
siswa, guru, peranan soal, peranan konteks, peranan alat peraga, 
pengertian belajar dan lain-lain.

b. Pencarian soal-soal kontekstual yang memenuhi syarat-syarat yang 
dituntut PMR tidak selalu mudah untuk setiap topik matematika yang 
perlu dipelajari siswa, terlebih lagi karena soal-soal tersebut harus bisa 
diselesaikan dengan bermacam-macam cara.

c. Upaya mendorong siswa agar bisa menemukan berbagai cara untuk 
menyelesaikan soal, juga bukanlah hal yang mudah bagi seorang 
guru.

d. Proses pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui soal-soal 
kontekstual, proses matematisasi horisontal dan proses matematisasi 
vertikal juga bukan merupakan sesuatu yang sederhana, karena 
proses mekanisme dan berpikir siswa harus diikuti dengan cermat, 
agar guru bisa membantu siswa dalam melakukan penemuan kembali 
terhadap konsep-konsep matematika tertentu.

e. Pemilihan alat-alat peraga harus cermat, agar alat-alat peraga yang 
dipilih bisa membantu proses berpikir siswa sesuai dengan tuntutan 
PMR.

f. Penilaian dalam PMR lebih rumit daripada dalam pembelajaran yang 
konvensional.

g. Kepadatan materi kurikulum perlu dikurangi secara substansial, agar 
proses pembelajaran siswa berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip 
PMR.

Selain kerumitan-kerumitan yang dipaparkan Suwarsono seperti 

disebutkan di atas, terdapat kesulitan lain dalam penerapan PMR, antara 

lain:

a. Pelaksanaan PMR memerlukan waktu yang cukup banyak.

b. Pada kelas yang siswanya cukup banyak (lebih dari 25 siswa), guru 

akan kesulitan mengamati dan memberi bantuan terbatas kepada 

siswa yang kesulitan dalam belajar.
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Walaupun pada pendekatan PMR terdapat kerumitan-kerumitan 

dalam upaya penerapannya, menurut peneliti kerumitan-kerumitan yang 

dimaksud hanya bersifat sementara (temporer). Kendala-kendala itu akan 

dapat teratasi jika pendekatan PMR sering diterapkan. Dan juga hal ini 

sangat tergantung pada upaya dan kemauan dan kreativitas guru, siswa 

dan personal pendidikan lainnya untuk mengatasinya. Menerapkan suatu 

pendekatan pembelajaran yang baru, tentu akan terdapat kerumitan-

kerumitan yang dihadapi di awal penerapannya. Kemudian sedikit demi 

sedikit, kerumitan itu akan teratasi jika sudah terbiasa menggunakannya.

6. Pembelajaran Matematika Konvensional

Pembelajaran matematika secara konvensional adalah proses 

pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah (sering disebut 

pembelajaran tradisional), yaitu pembelajaran yang dimulai dengan 

pemaparan materi (fakta, sifat, aturan, definisi, konsep atau teorema) 

selanjutnya diberikan contoh soal dan terakhir evaluasi melalui soal 

latihan. Masalah kehidupan sehari-hari kadang digunakan pada materi 

tertentu tetapi hanya muncul dibagian akhir pembahasan atau pada saat 

pemberian contoh.

Russefendi (1992) menyatakan bahwa pembelajaran matematika 

konvensional pada umumnya memiliki kekhasan tertentu misalnya lebih 

mengutamakan hafalan daripada pengertian, menekankan keterampilan 

berhitung, mengutamakan hasil daripada proses dan pengajaran masih 

berpusat kepada guru. Dengan demikian guru masih mendominasi proses 

mengajar belajar di kelas dengan kata lain siswa cenderung pasif. 
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Kebanyakan siswa hanya mendengar dan menulis dengan tekun, hanya 

sedikit siswa yang mengajukan pertanyaan kepada guru. Pertanyaan 

itupun terbatas pada penjelasan guru yang kurang dimengerti siswa.

Perbedaan antara pembelajaran matematika konvensional dengan 

pembelajaran matematika realistik dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Perbedaan Antara Pembelajaran Matematika Konvensional 
dengan Pembelajaran Matematika Realistik.

Pembelajaran Matematika 
Konvensional

Pembelajaran Matematika 
Realistik

1. Pembelajaran dimulai dengan teori 
kemudian diberikan contoh soal yang 
dilanjutkan dengan soal latihan. 
Masalah kehidupan sehari-hari 
terkadang digunakan pada topik 
tertentu, tetapi muncul dibagian akhir 
pembahasan suatu topik atau sewaktu 
pemberian contoh.

2. Umumnya prosedur/ konsep diberikan 
oleh guru.

3. Siswa cenderung pasif dalam proses 
pembelajaran.

4. Guru cenderung mendominasi 
kegiatan pembelajaran.

5. Hampir tidak ada interaksi antar siswa.
6. Materi pembelajaran cenderung 

bersifat hafalan.

1. Pembelajaran menggunakan 
masalah kontekstual sehingga 
memungkinkan siswa 
menggunakan pengetahuan awal 
yang dimilikinya.

2. Prosedur/konsep dibangun sendiri 
oleh siswa.

3. Aktifitas siswa dalam 
pembelajaran sangat aktif.

4. Kontribusi siswa sangat 
diperlukan, sehingga peran guru 
hanya sebagai fasilitator dalam 
proses pembelajaran.

5. Interaksi antar siswa sangat 
dibutuhkan karena untuk 
mendiskusikan konsep yang 
mereka bangun.

6. Materi pembelajaran bersifat 
pemahaman. 

B. Hasil Belajar

Untuk mengetahui berhasil tidaknya seorang belajar sudah tentu 

memerlukan ukuran. Dengan mengukur hasil belajar maka seseorang 

akan dapat diketahui tingkat penguasaan tentang materi pelajaran yang 

dipelajari. Hasil dari pembelajaran itu disebut hasil belajar. Hasil belajar 

dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang membentuknya, yaitu 

hasil dan belajar. Pengertian hasil (product) menunjuk kepada suatu 
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perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang 

mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Hasil produksi adalah 

perolehan yang didapatkan karena adanya kegiatan mengubah bahan 

(raw materials) menjadi barang jadi (finished goods). Hal yang sama 

berlaku untuk memberikan batasan bagi istilah hasil panen, hasil 

penjualan, hasil pembangunan, termasuk hasil belajar. Dalam siklus input-

proses-hasil, hasil dapat dengan jelas dibedakan dengan input akibat 

perubahan oleh proses. Begitu pula dalam kegiatan belajar mengajar, 

setelah mengalami belajar siswa berubah perilakunya dibanding 

sebelumnya.

Menurut Winkel (dalam Purwanto,  2007), belajar dilakukan untuk 

mengusahakan adanya perubahan perilaku pada individu yang belajar. 

Perubahan perilaku itu merupakan perolehan yang menjadi hasil belajar. 

Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah 

dalam sikap dan tingkah lakunya. Aspek perubahan itu mengacu kepada 

taksonomi tujuan pengajaran yang dikembangkan oleh Bloom, Simpson 

dan Harrow mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan perilaku siswa akibat belajar. Perubahan perilaku disebabkan 

karena dia mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan 

dalam proses belajar mengajar. Pencapaian itu didasarkan atas tujuan 

pengajaran yang telah ditetapkan. Hasil itu dapat berupa perubahan 

dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.
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C. Rumusan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori di atas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan.

1. Hipotesis Penelitian:

“Hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran matematika�realistik

lebih baik daripada siswa yang mengikuti pembelajaran matematika 

konvensional.”

2. Hipotesis Statistik:

H0 : Rata-rata hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran 

matematika realistik  1 sama dengan rata-rata hasil belajar 

siswa yang mengikuti pembelajaran matematika konvensional

 2 .

H1 : Rata-rata hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran 

matematika realistik  1 lebih baik daripada rata-rata hasil 

belajar siswa yang mengikuti pembelajaran matematika 

konvensional  2 .

Atau, H0 : 21       H0 : 021  

H1 : 21       H1 : 021   (uji satu pihak kanan)
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu :

1. Variabel bebas (independen) adalah pembelajaran matematika realistik 

yang merupakan perlakuan pada kelas atau kelompok eksperimen dan 

pembelajaran matematika konvensional yang merupakan perlakuan 

pada kelas atau kelompok kontrol.

2. Variabel terikat (dependen) adalah hasil belajar yang dicapai setelah 

diberi perlakuan. Hasil belajar yang dimaksud adalah penguasaan 

siswa terhadap materi pokok barisan bilangan setelah diberi perlakuan.

B. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rancangan penelitian eksperimen semu, yaitu Randomised Control Group 

Design yang skemanya sebagai berikut.

      E

K

XE

XK

Siswa
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Dimana,

E : Kelas Eksperimen (Perlakuan berupa penerapan pembelajaran 

matematika realistik)

K : Kelas Kontrol (Perlakuan berupa pembelajaran matematika 

konvensional)

XE :  Nilai rata-rata pascauji pada kelas eksperimen

XK : Nilai rata-rata pascauji pada kelas kontrol

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IX SMP Negeri 1 Amurang

tahun pelajaran 2008/2009. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan 

sesuai dengan jadwal mata pelajaran di sekolah.

D. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian adalah siswa kelas IX SMP Negeri 1 

Amurang. Dua kelas dijadikan kelas eksperimen yang dipilih dari 7 kelas 

pararel. Pemilihan secara acak dimungkinkan karena keadaan siswa pada 

7 kelas pararel tersebut memiliki kemampuan yang setara. Hal ini 

diketahui dari informasi kepala sekolah, bahwa pembagian kelas IX 

dilakukan secara merata untuk 7 kelas. Dua kelas yang dijadikan sebagai 

kelompok penelitian, dipilih berdasarkan pertimbangan dari kepala 

sekolah. Dari dua kelas tersebut, secara acak dipilih satu kelas sebagai 

kelas eksperimen, yaitu kelas yang diajar dengan menggunakan 

pembelajaran matematika realistik, dan satu kelas sebagai kelas kontrol, 

yaitu kelas yang diajar dengan menggunakan pembelajaran matematika 

konvensional.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini  adalah melalui tes 

dari pascauji yang berbentuk tes uraian yang dibuat peneliti sendiri dilihat 

berdasarkan Buku Siswa Matematika SMP Kelas IX Edisi Kesatu oleh 

Departemen Pendidikan Nasional (Dra. Kusrini, M.Pd., dkk, 2003).

F. Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji 

kesamaan dua rata-rata, dengan menggunakan uji t dua kelompok/ 

sampel, pada taraf nyata 05,0 , dengan rumus;

1.
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Keterangan:

1 = Rata-rata hasil belajar kelas eksperimen

2 = Rata-rata hasil belajar kelas kontrol

s = Varians gabungan

s1
2 = Varians kelas eksperimen

s2
2 = Varians kelas kontrol

n1 = Ukuran sampel kelas eksperimen

n2 = Ukuran sampel kelas kontrol

Uji syarat untuk menguji hipotesis terdiri atas uji normalitas data dan uji 

homogenitas variansi kedua kelompok/kelas/sampel. Uji normalitas data 

hanya dilakukan apabila n1 dan n2 < 30. (Lolombulan, 2007).

Kriteria penerimaan atau penolakan H0 atau H1 (Lolombulan, 2007) 

adalah:

(1) Jika nilai P atau Prob. atau Sig. (Significance) < nilai  maka tolak H0

(terima H1)

(2) Jika nilai P atau Prob. atau Sig. (Significance) > nilai  maka  terima 

H0 (tolak H1).
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian diambil dari siswa kelas IXD dan kelas IXE pada 

SMP Negeri 1 Amurang. Data yang diolah adalah data hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika materi pokok barisan bilangan. Data 

yang diambil adalah pascauji yang berbentuk tes uraian setelah guru 

memberikan materi. Banyaknya siswa untuk kedua kelas disajikan pada 

tabel berikut.

Tabel 2. Banyaknya Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol.

No Kelas Banyaknya Siswa

1 IXD 34

2 IXE 34

Dari kedua kelas di atas diperoleh skor hasil pascauji yang dapat dilihat 

pada Lampiran.

B. Pengujian Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “hasil 

belajar siswa yang mengikuti pembelajaran matematika realistik lebih baik 

daripada siswa yang mengikuti pembelajaran matematika konvensional.”

Langkah-langkah pengujian:

a. H0 : 21  

H1 : 21  
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Dimana : 

= rata-rata hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran 

matematika realistik.

= rata-rata hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran 

matematika konvensional.

Untuk menguji hipotesis di atas terlebih dahulu dilakukan uji 

kenormalan data dan uji kehomogenan variansi kedua kelompok. 

b. Perhitungan

b1. Pengujian Kenormalan Data

Uji kenormalan data dalam penelitian ini tidak dilakukan karena

n1 = 34 dan n2 = 34. Uji kenormalan data hanya dilakukan

apabila ukuran sampel yakni n < 30. Jika jumlah data cukup 

besar n >= 30 maka diasumsikan bahwa data menyebar 

menurut sebaran normal. (Dawson and Trapp, dalam 

Lolombulan 2007).

b2. Pengujian Kesamaan Variansi (Uji Kehomogenan Ragam)

Hipotesis statistik kesamaan variansi adalah:

H0 : 2
2

2
1  

H1 : 2
2

2
1  

Pengujian kesamaan dua variansi dilakukan dengan statistik uji 

F sebagai salah satu alternatif pengujian yang digunakan.

Hasil uji kesamaan dua variansi dengan bantuan komputer 

Program Minitab dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 3. Hasil Uji 

Kelas Variansi F P

Eksperimen

kontrol

(14.7)2

(12.2)2
1.488 0.293

Hasil uji di atas ternyata memberikan hasil yakni menerima H0

sebab nilai P = 0,293 > α = 0,05. Jadi, dapat dinyatakan bahwa

variansi data hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran 

matematika realistik dan pembelajaran matematika konvensional

adalah homogen (sama).

b3. Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian kenormalan data menunjukkan bahwa data 

kedua kelompok menyebar normal serta hasil pengujian 

kesamaan variansi menunjukkan bahwa kedua kelompok data 

memiliki variansi yang sama (homogen), oleh sebab itu dalam 

pengujian hipotesis digunakan statistik uji t (rumus 1) yakni

21
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Hasil analisis data berdasarkan Program Minitab diperoleh hasil 

sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Pengujian Rata-rata Hasil Belajar Siswa yang Mengikuti 
Pembelajaran Matematika Realistik (Kelas Eksperimen) dan yang 

Konvensional (Kelas Kontrol).

Kelas Rata-rata
Standar 

deviasi
P

Eksperimen 84.9 14.7
2.61 0.006 Ditolak

Kontrol 76.4 12.2

Beda 8.56

C. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Sebagai langkah awal pengujian hipotesis dilakukan dahulu 

pemeriksaan kenormalan data sebagai salah satu syarat penggunaan uji t.  

Uji normalitas data dalam penelitian ini tidak dilakukan karena n1 dan n2 > 

30. Bila jumlah data cukup besar n >= 30 maka diasumsikan bahwa data 

menyebar menurut sebaran normal. (Dawson and Trapp, dalam 

Lolombulan 2007).

Langkah selanjutnya dilakukan pengujian kesamaan variansi (uji 

homogenitas) untuk mengetahui apakah data kedua sampel mempunyai 

variansi yang sama besar. Pengujian dilakukan dengan bantuan komputer 

Program Minitab. Hasil uji memberikan hasil yakni menerima H0 sebab 

nilai P-value = 0,293 > α = 0,05. Hal ini berarti bahwa data kedua sampel 

mempunyai variansi yang homogen.

Hasil pengujian kenormalan data menunjukkan bahwa data kedua 

sampel menyebar normal serta hasil pengujian kesamaan variansi 
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menunjukkan bahwa kedua sampel data memiliki variansi yang sama 

(homogen), oleh sebab itu dalam pengujian hipotesis penelitian digunakan 

statistik uji t (rumus 1) yang diolah menggunakan bantuan Program 

Minitab. 

Berdasarkan pada hasil pengolahan data menunjukan bahwa 

ditolak pada taraf nyata karena P–value sebesar 

. Hal ini tidak cukup bukti untuk menolak . Jadi, hasil 

belajar siswa yang mengikuti pembelajaran matematika realistik lebih baik 

daripada siswa yang mengikuti pembelajaran matematika konvensional.

Dengan demikian pembelajaran matematika realistik dalam proses 

pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar yang akan dicapai 

siswa. Suatu studi yang dilakukan di sebuah sekolah di Puerto Rico 

dengan jumlah siswa 570 sebagai tempat ujicoba penelitian realistik (Tim 

MKPBM dalam Tutiarny, 2006) menyatakan bahwa secara dramatis dan 

mengagumkan siswa yang belajar dengan menggunakan pendekatan 

realistik tercatat oleh departemen pendidikan hasil skornya meningkat 

secara tajam. Beberapa penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan realistik pada materi bagun ruang di 

SMP menunjukkan bahwa siswa yang belajar dengan menggunakan 

pendekatan realistik, hasil belajarnya meningkat. Montolalu (2008) 

menyatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

realistik dengan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation

pada siswa kelas VIII-6 SMP Negeri 1 Tomohon  materi bangun ruang

dapat meningkatkan hasil belajar siswa yaitu 75% siswa mendapat nilai 
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minimal 75, dimana  27 siswa atau 87,097% dari 31 siswa telah tuntas 

belajar atau telah memahami materi yang telah diajarkan. Weken (2008) 

menyatakan bahwa penggunakan pendekatan realistik dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team-Assisted Individualization (TAI) di 

kelas VIII-3 SMP Negeri 1 Tomohon materi bangun ruang, minimal 75 % 

siswa dalam kelompok memperoleh nilai minimal 75 dimana sebanyak 

89,66% atau 26 siswa dari 29 siswa tuntas belajar dengan kata lain hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan.

Dengan menerapkan pembelajaran matematika realistik siswa 

dapat lebih termotivasi untuk belajar matematika. Siswa aktif dalam proses 

belajar sehingga ketercapaian rata-rata hasil belajar siswa menjadi lebih 

baik.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas IXD dan 

IXE di SMP Negeri 1 Amurang, maka disimpulkan bahwa hasil belajar 

siswa yang mengikuti pembelajaran matematika realistik pada materi 

pokok barisan bilangan lebih baik daripada hasil belajar siswa yang 

mengikuti pembelajaran matematika konvensional.

B. Saran

1. Para guru matematika hendaknya lebih mengembangkan pola 

mengajarnya dengan menerapkan pembelajaran matematika 

realistik pada materi pokok barisan bilangan sehingga hasil belajar 

siswa akan menjadi lebih baik.

2. Para guru dapat menerapkan pembelajaran matematika realistik

pada materi pokok yang lain sesuai tujuan yang telah dirumuskan.
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Lampiran 1.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN – 1

( RPP - 1 )

I. IDENTIFIKASI

Nama Sekolah : SMP N. 1 Amurang

Kelas / Semester : IX / Genap

Mata Pelajaran : Matematika

Lokasi / Tempat : Ruang Kelas

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit

II. STANDAR KOMPETENSI

Memahami barisan dan deret bilangan serta penggunaannya dalam 

pemecahan masalah.

III. KOMPETENSI DASAR

Menentukan pola barisan bilangan sederhana.

IV. INDIKATOR

Mengenal barisan bilangan, barisan aritmetika dan unsur-unsur 

barisan suku pertama, suku berikutnya dan beda.

V. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran ini siswa diharapkan dapat:

1. Menuliskan pengertian barisan bilangan

2. Menentukan suku berikutnya dari suatu barisan

3. Menuliskan pengertian barisan aritmetika

4. Menentukan beda suatu barisan aritmetika
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VI. MATERI AJAR

Barisan Bilangan

VII. METODE PEMBELAJARAN

Ceramah disertai tanya jawab, diskusi kelompok dengan 

pendekatan realistik.

VIII. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan Awal

- Membuka pelajaran, menjelaskan kepada siswa tentang proses 

pembelajaran yang akan dilaksanakan.

- Memotivasi siswa dan mengingatkan tentang pola bilangan 

sebagai materi prasyarat dengan mengajukan pertanyaan. 

Kemudian mengkomunikasikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai siswa setelah mempelajari materi pokok ini.

Kegiatan Inti

- Memberikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan 

bilangan.

- Memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami masalah-

masalah tersebut, kemudian memberi kesempatan kepada 

siswa yang belum memahami masalah untuk bertanya. Jika ada 

siswa yang bertanya, maka guru menjawab pertanyaan siswa.

- Membagikan LKS dan memberi kesempatan kepada siswa 

secara individu menyelesaikan kegiatan-kegiatan pada LKS 1.

Selama siswa bekerja, guru berkeliling untuk memperhatikan 

pekerjaan siswa.

- Setelah siswa menyelesaikan LKS 1 selanjutnya mereka diberi 

kesempatan mendiskusikan atau membandingkan jawaban 

dengan teman sekelompoknya. Guru memfasilitasi diskusi 

kelompok dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memilih jawaban yang tepat.
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- Memfasilitasi diskusi kelas dengan meminta beberapa siswa 

mewakili kelompoknya untuk maju kedepan kelas 

menyampaikan jawaban berdasarkan hasil diskusi kelompok 

sedangkan kelompok lain yang memiliki jawaban berbeda 

diminta memberikan tanggapan.

- Memberi kesempatan kepada siswa untuk menarik 

beberapa kesimpulan dari diskusi kelas.

- Memberikan soal latihan mandiri kemudian memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikannya pada 

buku tulis masing-masing untuk mengecek pemahaman 

siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Selama siswa 

bekerja, guru berkeliling untuk melihat pekerjaan siswa.

- Setelah siswa menyelesaikan soal yang diberikan 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 tanggapan.

Kegiatan Akhir (Penutup)

- Menegaskan kembali inti dari materi pelajaran dengan meminta 

beberapa siswa menyatakan pengertian barisan bilangan dan 

barisan aritmetika.

- Memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa sebagai 

evaluasi, menginformasikan kepada siswa tentang materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.
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SKENARIO PEMBELAJARAN

Tahapan Alokasi 
Waktu 
(menit)

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa

Pendahuluan 5 - Membuka pelajaran, 
menjelaskan kepada siswa 
tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilaksanakan.

- Memotivasi siswa dan 
mengingatkan tentang pola 
bilangan sebagai materi 
prasyarat dengan 
mengajukan pertanyaan. 
Kemudian 
mengkomunikasikan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai siswa setelah 
mempelajari materi pokok 
ini.

- Memperhatikan 
penjelasan guru.

- Memperhatikan 
penjelasan guru dan 
menjawab pertanyaan 
guru.

Kegiatan Inti 70 - Menjelaskan masalah 
sehari-hari yang berkaitan 
dengan barisan bilangan.

- Memberi kesempatan 
kepada siswa yang belum 
memahami masalah untuk 
bertanya. Jika ada siswa 
yang bertanya, maka guru 
menjawab pertanyaan 
siswa.

- Membagikan LKS 1 dan 
memberi kesempatan 
kepada siswa secara 
individu menyelesaikan 
kegiatan-kegiatan pada 
LKS 1.
Selama siswa bekerja, 
guru berkeliling untuk 
memperhatikan pekerjaan 
siswa.

- Setelah siswa 
menyelesaikan LKS 1 
selanjutnya mereka diberi 
kesempatan  
mendiskusikan atau 
membandingkan jawaban 
dengan teman 
sekelompoknya. Guru 
memfasilitasi diskusi 
kelompok dengan memberi 

- Memperhatikan 
penjelasan guru, 
memahami masalah.

- Bertanya kepada guru 
jika belum memahami 
masalah tersebut dan 
mendengarkan 
penjelasan guru.

- Menerima LKS 1, 
menyelesaikan LKS 1 
secara indivtdu.

- Siswa 
membandingkan dan 
mendiskusikan hasil 
pekerjaan dengan 
teman 
sekelompoknya.
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kesempatan kepada siswa 
untuk memilih jawaban 
yang tepat.

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

- Memberi kesempatan 
kepada siswa untuk 
menarik beberapa 
kesimpulan dari diskusi 
kelas.

- Memberikan soal latihan 
mandiri kemudian memberi 
kesempatan kepada siswa 
untuk menyelesaikannya 
pada buku tulis masing-
masing untuk mengecek 
pemahaman siswa 
terhadap materi yang telah 
dipelajari. Selama siswa 
bekerja, guru berkeliling 
untuk melihat pekerjaan 
siswa.

- Setelah siswa 
menyelesaikan soal yang 
diberikan 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 
tanggapan.

- Menyampaikan 
jawaban kelompok, 
menanggapi jawaban 
kelompok lain.

- Menarik kesimpulan 
dari diskusi kelas.

- Menyelesaikan soal 
pada buku tulis 
masing-masing.

- Menyampaikan 
jawaban, menanggapi 
jawaban teman.

Penutup 5 - Menegaskan kembali inti 
dari materi pelajaran 
dengan meminta beberapa 
siswa menyatakan 
pengertian barisan 
bilangan dan barisan 
aritmetika.

- Mendengarkan/ 
memperhatikan 
penjelasan guru.
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- Memberikan pekerjaan 
rumah (PR) kepada siswa 
sebagai evaluasi, 
menginformasikan kepada 
siswa tentang materi yang 
akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya.

       

                                       

                                   

               

                                                   

                                         

                                        

Guru Matematika

Jelty Tangkawarow, A.Md.Pd.
NIP. 131786506

Peneliti

Mariani Kesek
NIM. 04311062

Mengetahui,                                                 

Kepala Sekolah

Karunja Pantungan, S.Pd.

NIP. 130887725
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN - 2

( RPP - 2 )

I. IDENTIFIKASI

Nama Sekolah : SMP N. 1 Amurang

Kelas / Semester : IX / Genap

Mata Pelajaran : Matematika

Lokasi / Tempat : Ruang Kelas

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit

II. STANDAR KOMPETENSI

Memahami barisan dan deret bilangan serta penggunaannya dalam 

pemecahan masalah.

III. KOMPETENSI DASAR

Menentukan pola barisan bilangan sederhana.

IV. INDIKATOR

Mengenal suku ke-n barisan aritmetika.

V. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran ini siswa diharapkan dapat:

1. Menentukan suku berikutnya suatu barisan aritmetika

2. Menemukan rumus suku ke-n suatu barisan aritmetika

3. Menentukan suku ke-n suatu barisan aritmetika

VI. MATERI AJAR

Mengenal suku ke-n barisan aritmetika.
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VII. METODE PEMBELAJARAN

Ceramah disertai tanya jawab, diskusi kelompok dengan 

pendekatan realistik.

VIII. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan Awal

- Membuka pelajaran, memotivasi siswa dan mengingatkan 

tentang barisan aritmetika sebagai materi prasyarat dengan 

mengajukan pertanyaan. Kemudian mengkomunikasikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai siswa setelah mempelajari 

materi pokok ini.

Kegiatan Inti

- Memberikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan 

bilangan.

- Memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami masalah-

masalah tersebut, kemudian memberi kesempatan kepada 

siswa yang belum memahami masalah untuk bertanya. Jika ada 

siswa yang bertanya, maka guru menjawab pertanyaan siswa.

- Membagikan LKS dan memberi kesempatan kepada siswa 

secara individu menyelesaikan kegiatan-kegiatan pada LKS 2.

Selama siswa bekerja, guru berkeliling untuk memperhatikan 

pekerjaan siswa.

- Setelah siswa menyelesaikan LKS 2 selanjutnya mereka diberi 

kesempatan mendiskusikan atau membandingkan jawaban 

dengan teman sekelompoknya. Guru memfasilitasi diskusi 

kelompok dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memilih jawaban yang tepat.

- Memfasilitasi diskusi kelas dengan meminta beberapa siswa 

mewakili kelompoknya untuk maju kedepan kelas 

menyampaikan jawaban berdasarkan hasil diskusi kelompok 
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sedangkan kelompok lain yang memiliki jawaban berbeda 

diminta memberikan tanggapan.

- Memberi kesempatan kepada siswa untuk menarik 

beberapa kesimpulan dari diskusi kelas.

- Memberikan soal latihan mandiri kemudian memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikannya pada 

buku tulis masing-masing untuk mengecek pemahaman 

siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Selama siswa 

bekerja, guru berkeliling untuk melihat pekerjaan siswa.

- Setelah siswa menyelesaikan soal yang diberikan 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 tanggapan.

Kegiatan Akhir (Penutup)

- Menegaskan kembali inti dari materi pelajaran dengan meminta 

beberapa siswa menyatakan pengertian barisan bilangan dan 

barisan aritmetika.

- Memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa sebagai 

evaluasi, menginformasikan kepada siswa tentang materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.
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SKENARIO PEMBELAJARAN

Tahapan Alokasi 
Waktu 
(menit)

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa

Pendahuluan 5 - Membuka pelajaran, 
Memotivasi siswa dan 
mengingatkan tentang 
barisan aritmetika 
sebagai materi prasyarat 
dengan mengajukan 
pertanyaan. Kemudian 
mengkomunikasikan 
tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai siswa 
setelah mempelajari 
materi pokok ini.

- Memperhatikan 
penjelasan guru dan 
menjawab pertanyaan 
guru.

Kegiatan Inti 70 - Menjelaskan masalah 
sehari-hari yang 
berkaitan dengan barisan 
bilangan.

- Memberi kesempatan 
kepada siswa yang 
belum memahami 
masalah untuk bertanya. 
Jika ada siswa yang 
bertanya, maka guru 
menjawab pertanyaan 
siswa.

- Membagikan LKS 2 dan 
memberi kesempatan 
kepada siswa secara 
individu menyelesaikan 
kegiatan-kegiatan pada 
LKS 2.
Selama siswa bekerja, 
guru berkeliling untuk 
memperhatikan 
pekerjaan siswa.

- Setelah siswa 
menyelesaikan LKS 2 
selanjutnya mereka 
diberi kesempatan  
mendiskusikan atau 
membandingkan 
jawaban dengan teman 
sekelompoknya. Guru 
memfasilitasi diskusi 
kelompok dengan 
memberi kesempatan 
kepada siswa untuk 
memilih jawaban yang 
tepat.

- Memperhatikan 
penjelasan guru, 
memahami masalah.

- Bertanya kepada guru 
jika belum memahami 
masalah tersebut dan 
mendengarkan 
penjelasan guru.

- Menerima LKS 2, 
menyelesaikan LKS 2 
secara indivtdu.

- Siswa membandingkan 
dan mendiskusikan hasil 
pekerjaan dengan 
teman sekelompoknya.
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- Memfasilitasi diskusi 
kelas dengan meminta 
beberapa siswa mewakili 
kelompoknya untuk maju 
kedepan kelas 
menyampaikan jawaban 
berdasarkan hasil diskusi 
kelompok sedangkan 
kelompok lain yang 
memiliki jawaban 
berbeda diminta 
memberikan tanggapan.

- Memberi kesempatan 
kepada siswa untuk 
menarik beberapa 
kesimpulan dari diskusi 
kelas.

- Memberikan soal latihan 
mandiri kemudian 
memberi kesempatan 
kepada siswa untuk 
menyelesaikannya pada 
buku tulis masing-masing 
untuk mengecek 
pemahaman siswa 
terhadap materi yang 
telah dipelajari. Selama 
siswa bekerja, guru 
berkeliling untuk melihat 
pekerjaan siswa.

- Setelah siswa 
menyelesaikan soal yang 
diberikan 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 tanggapan.

- Menyampaikan jawaban 
kelompok, menanggapi 
jawaban kelompok lain.

- Menarik kesimpulan dari 
diskusi kelas.

- Menyelesaikan soal 
pada buku tulis masing-
masing.

- Menyampaikan 
jawaban, menanggapi 
jawaban teman.

Penutup 5 - Menegaskan kembali inti 
dari materi pelajaran 
dengan meminta 
beberapa siswa 
menyatakan pengertian 
barisan bilangan dan 
barisan aritmetika.

- Mendengarkan/ 
memperhatikan 
penjelasan guru.
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- Memberikan pekerjaan 
rumah (PR) kepada 
siswa sebagai evaluasi, 
menginformasikan 
kepada siswa tentang 
materi yang akan 
dipelajari pada 
pertemuan berikutnya.

Guru Matematika

Jelty Tangkawarow, A.Md.Pd.
NIP. 131786506

Peneliti

Mariani Kesek
NIM. 04311062

Mengetahui,                                                 

Kepala Sekolah

Karunja Pantungan, S.Pd.

NIP. 130887725
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Lampiran 2 : Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Alternatif Jawaban

LKS - 1

Kegiatan-1

Ibu Jelty mempunyai sebuah rumah di kompleks perumahan Pondang 

Permai Jl. Perum Pondang. Karena baru selesai dibangun, rumah dikompleks itu 

belum punya nomor. Dari informasi Pak Kepala Lingkungan bahwa pengaturan 

penomoran rumah adalah nomor ganjil untuk rumah di sebelah kiri dan nomor 

genap untuk rumah yang di sebelah kanan jalan. Aturan penomorannya dimulai 

secara berurutan dari nomor yang lebih kecil dan seterusnya secara berurutan.

Andaikan kamu ditugasi melakukan pemasangan nomor rumah 

dikompleks itu khususnya Jl. Perum Pondang bagaimana kalian mengaturnya?

Diberikan denah rumah di Jl. Perum Permai Pondang sebagai berikut :

…

…

1. Nomorilah berturut-turut 5 rumah pertama yang ada disebelah kiri Jalan 

Perum Pondang Perumahan Pondang Permai.

2. Nomori pula berturut-turut 5 rumah pertama yang ada disebelah kanan jalan 

Perum Pondang Perumahan Pondang Permai.

3. Dari jajaran bilangan-bilangan yang menunjukkan nomor rumah yang kalian 

tulis itu, bagaimana polanya? Jelaskan. 
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Kegiatan 2

Pernahkah kalian mengukur lebar kasur yang ada dirumah kalian?

Secara umum, ukuran lebar kasur adalah sebagai berikut :

Untuk kasur 6 kaki, lebarnya 180 cm

Untuk kasur 5 kali, lebarnya 150 cm

Untuk kasur 4 kaki, lebarnya 120 cm

Untuk kasur 3 kaki, lebarnya 90 cm

4. Jajarkan bilangan-bilangan yang menunjukkan ukuran-ukuran lebar kasur 

secara terurut (dalam satuan cm).

5. Dari jajaran bilangan pada (4), tentukan bilangan-bilangan masing-masing 

pada urutan pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

6. Jika jajaran bilangan-bilangan pada (4) dilanjutkan, tentukan bilangan pada 

urutan kelima dan jelaskan bagaimana kalian memperolehnya?

7. Jika jajaran bilangan-bilangan pada (4) dilanjutkan secara terurut sampai tak 

terhingga, bagaimana kalian menuliskannya.

8. Tentukan pola jajaran bilangan-bilangan yang kalian tulis pada (7).

Kegiatan 3

Andaikan kalian telah mengukur tinggi badan lima orang anak yang masing-

masing tinggi badanya adalah 140 cm. 148 cm, 119 cm, 125 cm, dan 121 cm.

9. Jajarkan bilangan-bilangan yang menunjukkan tinggi badan kelima anak 

tersebut secara terurut.

10. Dari jajaran bilangan yang kalian tulis pada (9) tentukan bilangan-bilangan 

pada urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

11. Jika jajaran bilangan-bilangan pada (9) dilanjutkan, dapatkah kalian 

menentukan bilangan pada urutan keenam, ketujuh dan kedelapan? Jelaskan.

12. Tulislah pengertian barisan dengan kata-katamu sendiri.

13. Berikan satu contoh barisan bilangan yang lain.
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Kegiatan 4

Barisan bilangan 1,3,5,7,… dinamakan barisan bilangan ganjil 

- Suku ke-1 barisan bilangan ganjil yaitu 1, biasa ditulis dengan lambang U1= 1

- Suku ke-2 barisan bilangan ganjil yaitu 3, biasa ditulis dengan lambang U2= 3

- Suku ke-3 barisan bilangan ganjil yaitu 5, biasa ditulis dengan lambang U3= 5

- Suku ke-4 barisan bilangan ganjil yaitu 7, biasa ditulis dengan lambang U4= 7

- Dan seterusnya.

14. Tentukan suku ke-5 dan ke-6 dari barisan bilangan ganjil ?

15. Bagaimana pola barisan bilangan ganjil ?

Perhatikan barisan bilangan 4,7,10,13,...

16. Untuk menentukan suku ke-2, yaitu suku ke-1 ditambah berapa ?

17. Untuk menentukan suku ke-3, yaitu suku ke-2 ditambah berapa ?

18. Untuk menentukan suku ke-4, yaitu suku ke-3 ditambah berapa ?

19. Apakah penambahnya tetap ? (Lihat 16,17 dan 18)

Contoh barisan aritmetika yang lain seperti : 15,13,11,9,... perbedaannya 

adalah (-2).

Contoh barisan bilangan yang bukan barisan aritmetika seperti : 

1,3,6,10,15,…

20. Tulislah dengan kalimatmu sendiri, apa pengertian barisan aritmetika ? 

21. Berikan dua contoh barisan aritmetika yang lain, dan tentukan setiap 

perbedaanya.
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Alternatif Jawaban LKS 1 Ket : a) = Alternatif-1

         b) = Alternatif-2

Kegiatan 1

1. a)  

Jadi nomor dari 5 rumah yang dimaksud adalah :

1, 3, 5, 7, 9

b)  Penomorannya menggunakan bilangan ganjil, dengan memperhatikan 

urutan tapi tidak dimuali dari nomor 1.

2. a)  

Jadi nomor dari 5 rumah yang dimaksud adalah :

2, 4, 6, 8, 10

b)  Penomorannya menggunakan bilangan genap, dengan memperhatikan 

urutan tapi tidak dimuali dari nomor 2.

3. a) Polanya adalah bilangan berikutnya selalu bertambah 2 dari bilangan 

sebelumnya.

1 3 5 7   9       (untuk soal nomor 1)

     +2        +2          +2           +2

2 4 6 8          10      (untuk soal nomor 2)

     +2        +2          +2           +2

b) Polanya adalah selisih dari setiap bilangan berikutnya dengan bilangan 

sebelumnya adalah 2

  1          3                 5             7         9          

     

  3 – 2 = 2       5 – 3 = 2     7 – 5 = 2      9 – 7  = 2

  2          4                 6            8         10              

   

  4 – 2 = 2       6 – 4 = 2     8 – 6 = 2      10 – 8  = 2

1 3 5 7 9

2 4 6 8 10
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Kegiatan 2

4. a). 180, 150, 120, 90

b). 90, 120, 150, 180

5. a). Urutan pertama adalah 180 b). Urutan pertama adalah 90

Urutan kedua adalah 150 Urutan kedua adalah 120

Urutan ketiga adalah 120 Urutan ketiga adalah 150 

Urutan keempat adalah 90 Urutan keempat adalah 180 

6. a). Urutan kelima adalah 60, diperoleh dengan cara mengurangkan 30 ke 90

b). Urutan kelima adalah 210, diperoleh dengan cara menambahkan 30 ke 180

7. a). 180, 150, 120, 90, ...

b). 90, 120, 150, 180, ....

8. a). Polanya adalah sebagai berikut :

Urutan pertama adalah 180

Urutan berikutnya diperoleh dari bilangan yang mendahului dikurangi 30.

b). Polanya adalah sebagai berikut

Urutan pertama adalah 90

Urutan berikutnya diperoleh dari bilangan yang mendahului ditambah 30.

Kegiatan 3

9. a). 119 cm, 121 cm, 125 cm, 140 cm, 148 cm

Jadi, jajaran bilangan yang menunjukkan tinggi badan kelima anak itu 

adalah 119, 121, 125, 140, 148

b). 148, 140, 125, 121, 119

10. a). Urutan pertama adalah 119 b). Urutan pertama adalah 148

Urutan kedua adalah 121 Urutan kedua adalah 140

Urutan ketiga adalah 125 Urutan ketiga adalah 125 

Urutan keempat adalah 140 Urutan keempat adalah 121

Urutan kelima adalah 148 Urutan kelima adalah 119

11. Tidak dapat, karena tidak ada aturan yang tetap yang digunakan untuk 

memperoleh suku-suku berikutnya.

12. Barisan bilangan adalah jajaran bilangan yang mempunyai aturan (pola) 

tertentu.

13. Biarkan siswa memberi contoh masing-masing.
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Kegiatan 4

14. a). Suku ke-5 adalah 9 dan suku ke-6 adalah 11

b). U5 = 9 dan U6 = 11

15. Suku pertama adalah 1 dan suku berikutnya diperoleh demi suku yang 

mendahuluinya ditambah 2.

16. a). Ditambah 3

b). U2 = U1 + 3

17. a). Ditambah 3

b). U3 = U2 + 3

18. a). Ditambah 3

b). U4 = U4 + 3

19. Tetap, yaitu 3

20. a). Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang selisih antar sukunya 

sama.

b). Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang suku berikutnya diperoleh 

dari suku yang mendahuluinya ditambah dengan suatu bilangan tetap, 

yang dinamakan pembeda (beda)

c). Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda yang 

tetap.

21. Biarkan siswa memberi contohnya masing-masing.
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LKS – 2

Kegiatan 5

Nomor Rumah (Lanjutan)

Masih ingatkah kalian dengan 

Ibu Jelty yang mempunyai sebuah 

rumah di kompleks Perumahan 

Pondang Permai jalan Perum 

Pondang?.

Rumah Ibu Jelty terletak di 

sebelah kanan jalan Perum Pondang

urutan ke-18 dari arah jalan Trans. 

Berikut ini adalah denah rumah di 

jalan Perum Pondang Perumahan 

Pondang Permai.

Denah Perumahan Pondang Permai Jl. Perum Pondang

   … …

… …

Urutan ke-18 dari arah jl. Trans

Dapatkah kalian menentukan nomor rumah Ibu Jelty?.

1. Tulislah secara berurutan empat nomor rumah, untuk rumah yang terletak di 

sebelah kanan jalan Perum Pondang Perumahan Pondang Permai.

2. Apakah jajaran bilangan yang menunjukkan nomor-nomor rumah yang kalian 

tulis pada (1), membentuk barisan aritmetika?

Bila ya, tentukan suku pertama dan bedanya.

1 3 5 7

2 4 6 8 ?
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Kegiatan-6

Perhatikan barisan aritmetika berikut 4, 7, 10, 13, …

3. Tentukan suku pertama dan bedanya.

4. Tulislah hubungan antara suku kedua dengan suku pertama dan beda.

5. Tulislah hubungan antara suku ketiga dengan suku kedua dan beda.

6. Tulislah hubungan antara suku ketiga dengan suku pertama dan beda.

7. Tulislah hubungan antara suku keempat dengan suku ketiga dan beda.

8. Tulislah hubungan antara suku keempat dengan suku pertama dan beda.

9. Tulislah hubungan antara suku kesepuluh dengan suku kesembilan dan beda.

10. Tulislah hubungan antara suku kesepuluh dengan suku pertama dan pembeda.

11. Tulislah hubungan antara suku ke-n dengan suku ke-(n - 1) dari beda.

12. Dapatkah kamu menentukan hubungan antara suku ke-n dengan suku pertama

dan pembeda.

13. Tulislah kesimpulan kalian tentang rumus menentukan suku  ke-n barisan 

aritmetika?

14. Dapatkah kalian menentukan nomor rumah Ibu Jelty dengan menggunakan 

rumus tersebut? (lihat masalah awal)
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Alternatif Jawaban LKS 2 Ket : a) = Alternatif-1

         b) = Alternatif-2

Kegiatan 5

1. a) 2, 4, 6, 8

b) nomor yang ditulis berupa bilangan genap tetapi tidak dimulai dari nomor 

2

2. a) ya

suku pertama 2 dan pembeda 2

b) U1 = 2 dan pembeda 2.

Kegiatan 6

3. a) suku pertama 4, pembeda 3

b) U1 = a = 4 ; b = 3

4. a) 7 = 4 + 3

U2 = U1 + b

b) 7 = 4 + 3

U2 = a + b

5. 10 = 7 + 3

U3 = U2 + b

6. a) 10 = 4 + 6

U3 = U1 + 2 (3)

U3 = U1 + 2 (b)

b) U3 = a + b

U3 = a + 2 (3)

U3 = a + 3 (b)

7. 13 = 10 + 3

U4 = U3 + b

8. a) 13 = 4 + 9

13 = 4 + 3 (3)

U4 = U1 + 3 (b)
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b) 13 = 4 + 9

13 = 4 + 3 (3)

U4 = a + 3 (b)

9. 31 = 28 + 3

U10 = U9 + 3

10. a) 31 = 4 + 27

31 = 4 + 9 (3)

U10 = U1 + 9 (b)

b) 31 = 4 + 27

31 = 4 + 9 (3)

U10 = a + 9 (b)

11. Un + U(n-1) + 3

12. a) Un = U1 + (n - 1) b

b) Un = a + (n - 1) b

13. Un = a + (n - 1) b

14. Nomor rumah Ibu Jelty adalah : U18 = 2 + (18 - 1) 2

= 2 + (17) 2

= 2 + 34

= 36
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Lampiran 3. Latihan Soal (Mandiri) dan Kunci Jawaban

LATIHAN SOAL 1 (MANDIRI-1)

1. Dari barisan bilangan berikutnya, tentukan tiga suku berikutnya?

a. 1, 5, 9, 13, ...

b. 2
3 , 3, 2

9 , 6, ...

c. 1, 3, 6, 10, ...

2. Manakah dari barisan berikut merupakan barisan aritmetika?

a. 2, 4, 8, 16, ... c. 1, 2
3 , 2, 2

5 , ...

b. 11, 6, 1, -4, ... d. 2
1 , 3

1 , 4
1 , ...

3. Misalkan kalian mempunyai 4 orang teman yang tingginya berbeda, yaitu 

Carla tingginya 160 cm, Ria 152 cm, Juerta 148 cm, dan Angel 156 cm.

a. Bagaimana kalian mengatur jajaran bilangan yang menunjukkan tinggi 

badan kelima temanmu, sehingga jajaran bilangan itu membentuk barisan 

aritmetika?

b. Jika pada jajaran bilangan yang kamu tulis pada (a), kalian diminta untuk 

menambah satu bilangan lagi yang menunjukkan tinggi badan dari salah 

seorang temanmu yang lain, dengan tinggi badan berapakah teman yang 

kamu harus pilih sehingga jajaran bilangan yang baru, tetap merupakan 

barisan aritmetika?

4. Perhatikan barisan aritmetika : 10, 5, 0, ...

Tentukan :

a. Suku pertama

b. Pembeda

c. Suku ke-4, ke-5, dan ke-6 

5. Tentukan suatu barisan aritmetika yang diketahui :

a. Suku pertama, 6, pembeda 3

b. Suku pertama 40, pembeda (-10)

c. Suku ketiga 10, pembeda 4
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Kunci Jawaban Latihan Soal 1 (Mandiri-1)

1. Tiga suku berikutnya dari barisan :

a. 1, 5, 9, 13, ... adalah : 17, 21, dan 25

b. 2
3 , 3, 2

9 , 6, ... adalah : 2
15 , 9,  dan 2

21

c. 1, 3, 6, 10, ... adalah : 15, 21, dan 27

2. Yang merupakan barisan aritmetika adalah :

a. 11, 6. 1, -4, ...

b. 1, 2
3 , 2, 2

5 , ...

3. a. 148, 152, 156, 160, ...

b. 144 atau 164

4. Barisan aritmetika : 10, 5, 0, ... maka

a. Suku pertama = 10

b. Pembeda : -5

c. U4 = -5 : U5 = -10 dan U6 = -15

5. a. Suku pertama = 6, pembeda = 3 sehingga barisannya adalah 6,9,12,15,...

b. Suku pertama = 40, pembeda = -10 sehingga barisannya adalah 

40,30,20,10,…

c. Suku ketiga = 10, pembeda = 4 sehingga barisannya adalah 2,6,10,14, ...
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LATIHAN SOAL 2 (MANDIRI-2)

1. Tentukan tiga suku berikutnya dari barisan aritmetika berikut :

a. 5, 11, 17, 23, ...

b. 18, 12, 6, 0, ...

2. Tentukan rumus suku ke-n dan barisan bilangan berikut :

b. 3, 8, 13, 18, 

c. 8, 5, 2, -1,

3. Tuliskan masing-masing tiga suku pertama dari barisan yang suku ke-n 

dinyatakan dalam rumus berikut :

a. 3n - 2 

b. 10 - 2n

4. Tentukan banyaknya suku dari barisan aritmetika : 2, 4, 6, 8, ...., 60.

5. Setiap hari Sabtu, Rita menyimpan uang di dalam almarinya. Hari Sabtu 

pertama menyimpan Rp. 500,00, hari Sabtu kedua menyimpan Rp. 550,00 dan 

hari Sabtu berikutnya penyimpanan selalu bertambah Rp. 50,00. Berapa 

rupiah penyimpanan Rita pada hari Sabtu ke-12 ?
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Kunci Jawaban Latihan Soal 2 (Mandiri-2)

1. a) 29, 35, 41

b) -6, -12, -18

2. a) Un = 3 + (n - 1) 5 b) Un = 8 + (n -1) (-3)

     = 3 + 5n – 5 = 8 – 3n + 3

     = 5n – 2 = 5 – 3n

3. a) 1, 4, 7, .....

b) 8, 6, 4, .....

4. a) Un = a + (n - l) b

60 = 2 + (n - 1)2

60 = 2 + 2n – 2

60 = 2n

n = 30

5. U12 = 500 + (12 - 1) 50

= 500 + (11) 50

= 500 + 550

= 1050



58

Lampiran 4. Soal Tes Hasil Belajar

TES HASIL BELAJAR

1. Tulislah pengertian barisan aritmetika.

2. Tentukan masing-masing tiga suku pertama suatu barisan aritmetika jika suku 

ke-n dinyatakan dengan rumus:

b. Un = 3n + 2 b. Un = 35 - 5n

3. Dalam suatu gedung pertemuan tertata sebanyak 20 kursi pada baris ke-1 dan 

setiap baris berikutnya memuat 4 kursi lebih banyak dan baris di depannya

hingga gedung itu memuat 50 baris kursi. Susunlah suatu barisan bilangan

yang menyatakan keadaan tersebut dan tentukan rumus banyaknya kursi pada 

baris ke-n.

4. Bus pertama berangkat pukul 05.00, tiap 30 menit berangkat bus berikutnya. 

Jam berapakah bus ke-13 berangkat.
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Lampiran 5. Kunci Jawaban Tes Hasil Belajar

KUNCI JAWABAN

TES HASIL BELAJAR

No 
soal

Alternatif jabawan
Norma 

penskoran
Bobot

1 Alternatif-1:

Alternatif-2:

Barisan aritmetika adalah barisan 
bilangan yang mempunyai pembeda 
yang tetap.

Barisan aritmetika adalah suatu barisan 
yang memiliki beda (selisih) antara dua 
suku yang berurutan selalu tetap.

16 16

2a Dik : Un = 3n + 2
Untuk n = 1 maka U1 = 3 (1) + 2 = 5
Untuk n = 2 maka U2 = 3 (2) + 2 = 8
Untuk n = 3 maka U3 = 3 (3) + 2 = 11
Jadi tiga suku pertama barisan yang dimaksud adalah 5, 
8, dan 11

2
4
4
4

2

16

2b Dik : Un = 35 + 5n
Untuk n = 1 maka U1 = 35 – 5 (1) = 30
Untuk n = 2 maka U2 = 35 – 5 (2) = 25
Untuk n = 3 maka U3 = 35 – 5 (3) = 20
Jadi tiga suku pertama barisan yang dimaksud adalah 
30, 25, dan 20

2
4
4
4

2

16

3 Banyaknya kursi pada :
2
2
2

2

4
2
2
2
2
2

2

24
- baris ke-1 = 20
- baris ke-2 = 20 + 4 = 24
- baris ke-3 = 24 + 4 = 28

.

.

.
- baris ke – 50 = .......

U1 = a
U2

U3

U50

Jadi barisan bilangan yang menyatakan keadaan 
tersebut adalah : 20, 24, 28, ....., U50

a = 20 ; b = 4
Un  = a + (n - 1) b
      = 20 + (n - 1) 4
      = 20 + 4n - 4
      = 4n + 16
Jadi rumus yang menyatakan banyaknya kursi pada 
baris ke-n adalah Un = 4n + 16

4 Dik : Bus pertama berangkat pukul 05.00 (a=5) tiap 30 
menit berangkat bus berikutnya (30 menit = 0,5 
jam jadi b = 0,5)

2
4 28
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Ditanya : jam berapa bus ke 13 berangkat ?
Jawab : Un = a + (n - 1) b

U13 = 5 + (13 - 1)0,5
U13 = 5 + 6 = 11

Jadi bus ke 13 berangkat pukul 11.00

2
6
6
4
4

Skor Maksimal Soal 100
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Lampiran 6. Hasil Pascauji Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Tabel 5. Hasil Pascauji Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol.

No Kelas Eksperimen Kelas Kontrol
1 95 76
2 82 66
3 96 70
4 75 68
5 76 87
6 98 55
7 60 94
8 68 86
9 90 78
10 88 56
11 90 82
12 55 55
13 100 72
14 98 90
15 55 86
16 78 76
17 92 94
18 60 72
19 82 82
20 100 50
21 64 74
22 95 76
23 84 82
24 94 50
25 98 74
26 60 92
27 80 88
28 96 72
29 98 78
30 100 76
31 90 82
32 100 90
33 95 84
34 96 84
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Lampiran 7. Data Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

          yang telah ditambah Kolom Olahan Data

Siswa
Kelas 

Eksperimen Siswa
Kelas Kontrol 

1 95 9025 1 76 5776
2 82 6724 2 66 4356
3 96 9216 3 70 4900
4 75 5625 4 68 4624
5 76 5776 5 87 7569
6 98 9604 6 55 3025
7 60 3600 7 94 8836
8 68 4624 8 86 7396
9 90 8100 9 78 6084

10 88 7744 10 56 3136
11 90 8100 11 82 6724
12 55 3025 12 55 3025
13 100 10000 13 72 5184
14 98 9604 14 90 8100
15 55 3025 15 86 7396
16 78 6084 16 76 5776
17 92 8464 17 94 8836
18 60 3600 18 72 5184
19 82 6724 19 82 6724
20 100 10000 20 50 2500
21 64 4096 21 74 5476
22 95 9025 22 76 5776
23 84 7056 23 82 6724
24 94 8836 24 50 2500
25 98 9604 25 74 5476
26 60 3600 26 92 8464
27 80 6400 27 88 7744
28 96 9216 28 72 5184
29 98 9604 29 78 6084
30 100 10000 30 76 5776
31 90 8100 31 82 6724
32 100 10000 32 90 8100
33 95 9025 33 84 7056
34 96 9216 34 84 7056
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Lampiran 8. Uji Kesamaan Variansi dengan Program Minitab

—————   8/15/2009 8:01:36 AM   ————————————————

Test for Equal Variances

Level1     Kelas Eksper
Level2     Kelas Kontro
ConfLvl    95.0000

Bonferroni confidence intervals for standard deviations

  Lower     Sigma     Upper     N  Factor Levels

11.5116   14.7009   20.1774    34  Kelas Eksper
  9.5671   12.2178   16.7692    34  Kelas Kontro

F-Test (normal distribution)

Test Statistic : 1.448
P-Value       : 0.293
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Lampiran 9. Perhitungan Nilai Secara Manual dengan 

Menggunakan Kalkulator 
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Maka nilai adalah

             

             

             

             

Jadi, di dapat nilai adalah 2.61
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Lampiran 10. Two Sample T-Test dengan Menggunakan Program 

  Minitab

—————   8/15/2009 8:01:36 AM   ————————————————

Two-Sample T-Test and CI: Kelas Eksperimen, Kelas Kontrol

Two-sample T for Kelas Eksperimen vs Kelas Kontrol

           N      Mean     StDev   SE Mean
Kelas Ek  34      84.9      14.7       2.5
Kelas Ko  34      76.4      12.2       2.1

Difference = mu Kelas Eksperimen - mu Kelas Kontrol
Estimate for difference:  8.56
95% lower bound for difference: 3.09
T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 2.61  
P-Value = 0.006  DF = 66
Both use Pooled StDev = 13.5
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