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SAMBUTAN DEKAN

Puji Syukur kami haturkan ke hadirat Allah Swt. atas 
karunia rahmat-Nya program Kompetisi Penulisan Buka 
Referensi fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Mataram telah terselenggara dengan baik berupa 
terbitnya sejumlah buku referensi karya dosen.

Program tersebut sebagai salah satu upaya meningkatkan 
kualitas atmosfer ilmiah di lingkungan kampus, khususnya di 
fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dengan program ini, dosen 
termotivasi untuk menulis dan berkarya sekaligus berlomba-
lomba tampil menjadi dosen yang produktif. Implikasi 
berikutnya, karya-karya ilmiah mereka memperkaya khazanah 
keilmuan civitas kademika sekaligus menawarkan solusi-solusi 
akademik terhadap sejumlah persoalan, khususnya yang 
dihadapi warga kampus.

Untuk mencapai tujuan tersebut, naskah-naskah buku 
yang akan diterbitkan harus melalui tahapan penyuntingan 
yang ketat oleh Tim Penyunting yang memikili kompetensi 
keilmuan yang sama. Langkah ini ditempuh untuk memastikan 
buku yang diterbitkan betul-betul memenuhi standar ilmiah, 
baik dari aspek metodologi maupun isi. 



Sebagai program perdana di fakultas, Kompetesi 
Penulisan Buku Referensi ini dirasa masih memiliki kekurangan 
yang mendasar kendali usaha mencapai mutu tinggi sudah 
ditempuh. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami tetap 
harapkan.

Dekan FTK UIN Mataram

Dr. Hj. Lubna. M.Pd



Pengembangan Program Pembelajaran Matematika...    ~   v

Kata Pengantar

Usaha untuk melakukan perbaikan secara terus menerus 
agar mendapatkan hasil yang lebih baik harus dilakukan 
dalam segala bidang, begitu juga dalam pendidikan dan 
pendidikan dasar khususnya.pembelajaran matematika di 
sekolah merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk 
menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan berpikir 
logis setiap siswa, agar mereka mampu bertahan hidup dan 
menyelesaikan permasalahan dalam kehidupannya sehari-
hari.

Kemampuan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan 
merupakan hal pokok dalam hidup, sebab melalui proses 
tersebut seseorang akan lebih mampu berpikir positif  dan 
bertindak lebih baik lagi. Buku ini disusun dengan maksud 
memberikan pemahaman tentang pengaplikasian matematika 
dalam menyelesaikan masalah hidup, sebab disadari ataupun 
tidak kita selalu melakukan hal yang bersifat matematis 
walaupun sederhana.

Memahami isi buku ini akan membantu kita dalam 
memahami secara praktis dalam mengembangkan atau 
mendesain sebuah model pembelajaran. Dalam buku ini 
secara langsung dijelaskan dan contoh hasil pengembngan 
model pembelajaran matemtika dengan menggunakan 
pendekatan problem solving dan ethnomatematika. Harapan 
kami, buku ini dapat memandu guru dalam melakukan 
proses belajar mengajar menggunakan pendekatan problem 
solving dan etnhomatematika atau mengembangkannya 
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dengan menggunakan pendekatan yang lain untuk meningkat 
keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan matematika 
bagi peserta didik yang sedang mengikuti proses belajar 
mengajar. 

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada Rektor dan Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Mataram atas diterbitkannya buku ini melalui 
Program Kompetisi Penulisan Buku Referensi yang didanai 
oleh DIPA UIN Mataram tahun 2019, selanjutnya masukan 
dan saran guna memperbaiki kualitas dari buku ini sangat 
diharapkan. Terima kasih.

         
      

      Penulis
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BAB I

MATEMATIKA DAN PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA

A. Pendahuluan

Pendidikan dalam arti luas berkaitan dengan upaya 
untuk mengembangkan aspek kehidupan seseorang. Berbagai 
usaha perbaikan dan penelitian mengenai cara-cara untuk 
meningkatkan efektivitas pendidikan telah  banyak dilakukan 
oleh para pendidik untuk meningkatkan keberhasilan studi 
peserta didik. 

Pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk 
meningkatkan mutu pendidikan,. Usaha yang dilakukan 
pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak 
terlepas dari program pendidikan yang sangat penting dan 
mendasar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Usaha yang 
dilakukan pemerintah di antaranya usaha untuk meningkatkan 
suasana belajar yang lebih kondusif. Bukan itu saja, pemerintah 
juga melakukan berbagai inovasi dalam penerapan model 
pembelajaran. Kedua usaha tersebut dimaksudkan untuk 
mencapai hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya.

Usaha pemerintah untuk melakukan peningkatan 
terhadap mutu pendidikan tidak sekadar usaha atau pernyataan 
belaka. Namun, usaha tersebut diperkuat juga dalam Undang-
Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 
pasal 1 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 
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dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif  mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 
negara1. Berdasarkan hal tersebut inovasi penerapan model 
pembelajaran dilakukan pada semua mata pelajaran yang 
diajarkan tidak terkecuali pada pembelajaran matematika.

Berbagai model dan metode pembelajaran diterapkan 
guna menciptakan situasi belajar yang lebih kondusif. Lebih-
lebih lagi, dengan diterapkan berbagai model dan metode 
tersebut, diharapkan kesan peserta didik terhadap matematika 
berubah. Kesan yang diharapkan yakni matematika bukanlah 
pelajaran yang selamanya membosankan dan dirasakan sulit. 
Matematika itu sendiri berkenaan dengan ide-ide atau konsep-
konsep abstrak yang tersusun secara hirarkis dan penalarannya 
deduktif2. Hal ini akan sangat berpengaruh pada bagaimana 
guru menyampaikan materi matematika dengan baik sehingga 
akan menjadi lebih mudah dimengerti.

Berbicara menganai penerapan berbagai model dan 
metode  mengajar untuk mencapai hasil belajar 
yang lebih baik, sampai saat ini tidak semua guru telah 
melakukannnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang 
terkait langsung dengan guru ataupun yang tidak berkaitan 
langsung. Hal ini juga berkenaan dengan hasil survei diagnostik 
yang dilaksanakan oleh Depdikbud tahun 1996 bahwa prestasi 
belajar matematika peserta didik rendah dan masih banyak 
guru yang menggunakan metode ceramah yang tidak banyak 
mendorong pencapaian hasil belajar yang optimal3.

1  Sisdiknas. Undang-Undang Sisdiknas RI No 20, Tahun 2003, tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 2003. hlm. 9

2  Herman Hudojo. Mengajar belajar matematika. Jakarta : Depdikbud. 
1988. hlm.3

3  Sutrisno Hadi. Pendidikan matematika realistik dan implementasinya. 
Programma Billateralle Samenwerken Indonesia (PBSI) bekerjasama dengan 
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Kemampuan belajar peserta didik sendiri dipengaruhi 
oleh beberapa hal. Salah satu di antaranya ialah proses belajar 
yang kurang kondusif. Proses pembelajaran yang kurang 
kondusif  ini akan berpengaruh pada motivasi belajar peserta 
didik. Pada saat peserta didik merasa senang dengan kondisi 
belajar, tentunya akan berpengaruh terhadap motivasi belajar 
dan akan berpengaruh juga pada hasil belajarnya. Untuk itu, 
tugas seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran 
tidak hanya dibutuhkan pemahaman tentang materi yang 
diajarkan saja. Akan tetapi, guru juga harus tahu bagaimana 
cara mengajarkannya. Dalam menyampaikan materi, banyak 
guru yang betul-betul paham dengan materi yang akan 
diajarkan. Namun, dalam penyampainnya, banyak guru juga 
yang melakukannya masih kurang tepat sehingga itu menjadi 
berpengaruh pada hasil belajar peserta didik.

Terkait dengan bagaimana melaksanakan proses 
pembelajaran, terdapat beberapa model dan pendekatan 
yang dapat digunakan. Dalam pembelajaran matematika 
salah satu model yang dapat digunakan yaitu pendekatan 
problem solving. Menurut Krulik & Jesse “Problem solving is the 
means by which an individual uses previously acquired knowledge, 
skill, and understanding to satisfy the demands of  an unfamiliar 
situation”4. Dari definisi tersebut, problem solving itu sendiri 
diartikan sebagai kemampuan seseorang menggunakan 
pengetahun, keterampilan, dan pemahaman yang dimilikinya 
untuk menyelesaikan situasi (permasalahan) yang tidak sering 
dihadipinya.

Pendekatan ini dapat digunakan sebagai salah satu 
pendekatan dalam pembelajaran matematika. Seperti 
diketahui bahwa dalam pembelajaran matematika peserta 
didik sering dihadapakan pada permasalahan-permasalahan 

penerbit Tulib Banjarmasin (Suryanto, 1996; Somerset, 1997). 2005. hlm. 2
4  Krulik, S. & Rudnick, J.A. The new sourcebook for teaching reasoning and 

problem solving in elementary school. Tokyo: Allyn and Bacon. 1995. hlm. 4
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yang dikembangkan dari konsep matematika itu sendiri. 
disebabkan ilmu matematika juga dapat digunakan dalam 
menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan aktivitas 
sehari-hari. Dengan demikian, dalam aplikasinya sangat 
dibutuhkan kemampuan untuk menerapkan konsep-konsep 
matematika ke dalam situasi yang berbeda dan diharapkan 
dapat diterjemahkan kembali dalam bentuk matematika yang 
dapat dicari penyelesainnya.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka pendekatan 
problem solving dan ethnomatematika merupakan alternatif  yang 
dapat digunakan untuk mengembangkan pola pikir peserta 
didik. Dengan pendekatan tersebut, peserta didik diharapkan 
tidak hanya terbiasa menerima apa saja yang dijelaskan 
oleh guru akan tetapi peserta didik diharapkan mampu 
mengembangkan pemahaman yang dimilikinya sendiri untuk 
digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

B. Pembelajaran Matematika 

1. Pengertian Matematika
“Matematika  merupakan ilmu deduktif yang tidak menerima 

generalisasi yang didasarkan kepada pengamatan atau observasi (induktif) 
tetapi generalisasi itu harus didasarkan kepada pembuktian secara deduktif”5.. 
Selanjutnya  dinyatakan  secara  singkat  bahwa  matematika  
berkenaan dengan  ide-ide/konsep-konsep  abstrak  yang  
tersusun  secara  khirarkis  dan penalarannya deduktif. Hal 
ini tentu saja membawa akibat kepada bagaimana terjadinya 
proses belajar matematika itu. Carter mendefinisikan matematika 
sebagai berikut:

Mathematics  is  the  manipulation  of   abstract  symbols  according  
to specific as rules. As such, mathematics is a language, but it differs 
from other languages in its  universal nature and its  applicability 

5 Russefendi, ET. Pendidikan matematika 3. Jakarta: Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. hlm. 35
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to human endeavors. Mathematics is the objective science of  pure 
reason. Some might say that this ability to reason mathematically 
is a characteristic that humans have that is not readily apparent 
in other animals. Mathematics will be the first language of  
communication between us  and other sentient   beings   when   such 
communications occur6.

Dari kedua pendapat di atas, dapat dipahami bahwa 
objek-objek abstrak matematiak telah tertata dalam suatu 
struktur yang didasarkan pada sebuah penalaran yang logis dan 
dapat dikomunikasan dalam bahasa matematika itu sendiri, 
sehingga proses pembelajaran matematika dapat berjalan 
dengan baik. untuk itu, pembelajaran matematika  di   sekolah  
dimaksudkan  sebagai  proses   yang sengaja dirancang dengan 
tujuan menciptakan suasana lingkungan sekolah/kelas yang 
memungkinkan kegiatan belajar matematika peserta didik 
berjalan dengan baik.

Menurut Badan Standart Nasional Pendidikan (2006) 
menyatakan bahwa tujuan pembelajaran matematika di 
Sekolah Dasar (SD) adalah untuk: 

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 
antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, 
secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan 
masalah 

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 
manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 
menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 
pernyataan  matematika

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 
memahami masalah, merancang model matematika, 
menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang 
diperoleh

6  Carter, J.S. What is mathematic. Artikel. Diambil tanggal 22 
Desember2008.http://k1.ioe.ac.uk/schools/mst/MAMaths/images/IME07-
08booklet. 2007. hlm. 2
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d. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 
diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan 
atau masalah.

e. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 
kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, 
dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap 
ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.
Pendidikan matematika lebih diarahkan pada 

pembahasan matematika formal (matematika sekolah). Hal 
tersebut dikarenakan pembelajaran matematika berbasis 
budaya merupakan pemanfaatan unsur budaya sebagai basis 
pembelajaran matematika di kelas. Menurut Ebbutt dan 
Straker, 1995 (Marsigit, 2016: 6) mendefinisikan Matematika 
Sekolah sebagai suatu kegiatan: Penelusuran pola dan 
hubungan, intuisi dan investigasi, komunikasi, dan pemecahan 
masalah.

Penyelenggaraan pendidikan matematika disekolah 
diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung bagi 
siswa dalam menemukan berbagai bentuk objek matematika 
seperti pada gambar di bawah ini:

 

Menemukan Berbagai Bentuk Bangun Datar
Kegiatan tersebut dapat dilakukan berulang-ulang untuk 

melatih kemampuan siswa mengidentifikasi objek matematika 
yang terdapat di lingkungan sekitar. Di samping itu, matematika 
sekolah diarahkan agar siswa dapat melakukan aktivitas 
penyelesaian masalah untuk mengkonstruksi pemahamannya 
tentang konsep tertentu.
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2. Pengertian Belajar
Definisi belajar  adalah “Learning  is  a  relatively enduring  

change in the potential to  engage in a particular  behavior resulting 
from experience with environmental event specifically related to that 
behavior”7. Dari pendapat tersebut dapat kita pahami bahwa 
belajar adalah perubahan yang relatif  kuat pada tingkah laku, 
sebagai hasil dari pengalaman dengan lingkungan, khususnya 
yang berhubungan dengan tingkah laku. 

Sementara itu, pembelajaran menurut Brown “Learning 
is a relatively permanent change in a behavioral tendency and is the 
result of  reinforced practice”8. Maksud kutipan tersebut ialah 
belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang relatif  
tetap dan merupakan hasil praktik yang diulang-ulang. Belajar  
merupakan  aktivitas  atau  usaha  perubahan  tingkah  laku  
yang terjadi  pada  dirinya  atau  diri  individu.  Perubahan  
tingkah  laku  tersebut merupakan pengalaman-pengalaman 
baru. Dengan belajar individu mendapatkan pengalaman-
pengalaman  baru. Perubahan  dalam  kepribadian yang  
menyatakan  sebagai  suatu  pola  baru  dan  pada  reaksi  yang  
berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, dan kepandaian. Untuk 
mempertegas pengertian belajar  penulis  akan  memberikan  
kesimpulan  bahwa  belajar  adalah  suatu proses lahir  maupun  
batin pada diri individu untuk memperoleh pengalaman baru 
dengan jalan mengalami  atau latihan.

3. Teori Belajar Matematika
Beberapa teori yang relevan dengan pembelajaran 

matematika sebagai landasan teori dalam melakukan 
pengembangan sebuah model pembelajaran, antara lain:

a. Paham Kognitivisme

7  Domjan, M. The essentials of  conditioning and learning (3th ed). USA: 
Thomson Wadsworth. 2005. hlm. 7  

8  Brown, D.H. Principles of  language learning and teaching (4th ed). San 
Francisco State University: Addison Wesley Longman, Inc. 2000. hlm. 7
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Teori kognitif  memandang individu sebagai pemroses 
informasi yang aktif, sehingga individu tersebut mampu 
mempresentasikan setiap informasi sesuai dengan tingkat 
pengetahuan yang dimiliki dan menjadikannya sebagai struktur 
representasi pengetahuan. teori belajar kognitif  menyatakan 
bahwa :

Tingkah laku dari hasil belajar merupakan penstrukturan kembali 
pengalaman yang lampau. struktur kehidupan individu ditentukan 
oleh persepsinya dan belajar terjadi sebagai hasil perubahan dalam. 
karena itu struktur kognitif  yang dimiliki seorang pengajar sebagai 
hasil pengalaman mengajarnya. dapat berlainan dengan struktur 
kognitif  yang dimiliki peserta didik9. 

Ditijau dari pembentukan pengetahuan matematika 
bahwa pemahaman konsep dalam matematika adalah 
kuatnya keterkaitan antara informasi yang terkandung pada 
konsep yang dipahami dengan skemata yang telah dimiliki 
sebelumnya. Berarti tingkat pemahaman ditentukan oleh 
banyaknya jaringan informasi yang dimiliki peserta didik 
dan kuatnya hubungan antar subjaringan. Suatu ide (konsep) 
matematika dihubungkan kedalam jaringan yang ada dengan 
lebih kuat atau lebih banyak keterkaitannya.

b. Paham Konstruktivisme
Hal yang esensial dari pandangan konstruktivisme 

adalah pengetahuan tidak diterima secara pasif, pengetahuan 
tidak boleh ditransfer begitu saja, melainkan diinterpretasikan, 
dibangun secara aktif  oleh individu. Pendapat lain menyatakan 
bahwa “One of  the most important principles of  educational 
psychology is that teachers cannot simply give students knowledge. 
students must construct knowlodge in their own minds”10.  Maksud 
dari pendapat tersebut adalah dalam psykologi pendidikan 

9  Herman Hudojo. Mengajar belajar matematika. Jakarta : Depdikbud. 
1988. hlm. 45

10  Slavin, R. Educational psychology: Theory and practice (4th ed). Masschusetts: 
Allyn & Bacon Publisher. 1994. hlm. 225
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salah satu prinsip yang sangat penting adalah guru tidak 
dapat dengan mudah memberikan pengetahuan pada peserta 
didik, akan tetapi peserta didik harus mengkonstruksi sendiri 
pengetahuan dalam pikiran mereka. 

Penjelasan di atas dimaksudkan bahwa dalam belajar 
peserta didik harus secara aktif  mengkonstruksi ide-ide baru 
yang dimilikinya untuk memperbaharui pengetahuan yang 
dimiliki sebelumnya. hal ini sesuai dengan pendapat yang 
menyatakan bahwa. “The central idea of  constructivism is that 
learning is an active process in which learners construct new ideas or 
concept based upon their current and prior knowledge”11.

Pendekatan konstruktivis lebih menekankan pada 
pembelajaran yang bersifat “top-down” dari pada pembelajaran 
yang bersifat “bottom-up”. Pembelajaran yang bersifat “top-
down” berarti peserta didik mulai dengan memcahkan 
masalah yang kompleks dan dilanjutkan untuk menemukan 
bagian-bagian yang sederhana dan keterampilan dasar yang 
diperlukan.

c. Teori Piaget
Teori-teori yang dikemukakan oleh Piaget dikembangkan 

berdasarkan hasil observasi terhadap anak-anak. “Untuk 
memahami bagaimana anak-anak berpikir orang harus melihat 
perkembangan kualitatif  dari kemampuan mereka untuk 
menyelesaikan masalah”12. Pernyataan lain Piaget tentang 
pendidikan bahwa “Pendidikan yang optimal membutuhkan 
pengalaman yang menantang bagi pembelajar sehingga proses 
asimilasi dan akomodasi dapat menghasilkan pertumbuhan 
intelektual13. 

11 Haylock & Thangata. Key consepts in teaching primary mathematics. Los 
Angeles: Sage. 2007. hlm. 35

12 Muijs. D. & Reynolds. D. Efective teaching evidence and practice. London: 
Sage. 2008. hlm. 23

13 Hergenhahn. B.R. & Olson. M.H. Theories of  learning, Edisi ketujuh. 
(dialihbahasakan oleh Tri Wibowo B.S). Jakarta: Kencana. 2008. hlm. 324
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Asimilasi sendiri merupakan proses merespon lingkungan 
dengan struktur kognitif  seseorang dan akomodasi merupakan 
proses penyesuaian atau modifikasi struktur kognitif  seseorang. 
Pemanfaatan Teori Piaget dalam pembelajaran dapat dilihat 
pada pernyataan berikut:

1)  Pembelajaran berfokus pada peserta didik, memberi 
perhatian proses berpikir atau proses kerja mental, dan 
bukan sekedar pada hasi belajar. Di samping kebenaran 
peserta didik, guru harus memahami proses yang 
digunakan anak sehingga sampai pada jawaban yang 
diinginkan;

2) mengutamakan peran peserta didik dalam berinisiatif  
sendiri danketerlibatan aktif  dalam kegiatan 
pembelajaran. Di dalam kelas, penyajian pengetahuan 
jadi (ready made) tidak mendapat penekanan, melainkan 
didorong menemukan sendiri pengetahuan itu melalui 
interaksi spontan dengan keadaannya, dan

3) memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal 
kemajuan perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan 
bahwa seluruh peserta didik tumbuh melewati urutan 
perkembangan yang sama, namun pertumbuhan itu 
berlangsung pada kecepatan berbeda14. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

pembelajaranitu memusatkan perhatian pada cara berpikir 
atau proses kerja mental anak, tidak sekedar kepada 
hasilnya, mengutamakan peran peserta didik dalam kegiatan 
pembelajaran, dan memaklumi perbedaan individu dalam 
hal kemajuan perkembangannya. Dalam hal ini, Piaget tidak 
berbicara bagaimana mengakomodir perbedaan cara berpikir, 
berpersepsi, dan kecepatan bertindak peserta didik dalam 
pembelajaran, sehingga terlihat perolehan pengetahuan secara 
individual.

14 Slavin, R. Educational psychology: Theory and practice (4th ed). Masschusetts: 
Allyn & Bacon Publishe. 1994. hlm. 45
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d. Teori Vygotsky
Teori Vygotsky dalam pembelajaran lebih memperhatikan 

interaksi  peserta didik dalam penyelesaian tugas dengan strategi 
yang efektif  dan lebih merespon apa yang mereka pelajari, 
sebagaimana pendapat berikut ini : 

There are two major implication of  Vygotsky’s theories of  education. 
One is the desirability of  setting up cooperative learning arrangements 
among students, so that students can interact around difficult tasks 
and be exposed to effective problem solving strategies within each 
other’s zones of  proximal development (Forman and McPhail, 1989). 
Second, a Vygotskian approach to instruction emphasizes scaffolding, 
with students taking more and more responsibility for their own 
learning15. 

Pembelajaran lebih ditekankan kepada pengorganisasian 
situasi kelas dan menerapkan strategi pembelajaran yang 
memungkinkan peserta didik saling berinteraksi dengan 
temannya, peserta didik dan guru serta menstimulus 
keterlibatan peserta didik melalui pemecahan masalah-masalah 
yang membutuhkan kehadiran orang lain (guru atau panutan 
atau teman sebaya yang lebih memahami masalah) memberi 
bantuan di saat mereka mengalami kesulitan. 

e. Teori Bruner
Pada teori Bruner terdapat salah satu teorema dalam 

pembelajaran matematika yaitu, teorema konstruksi, yang 
menyatakan bahwa :

The construction theorem says that the best way for a student to begin 
to learn a mathematical concept, principle, or rule is by constructing a 
representation of  it. older students may be able to grasp a mathematical 
idea by analyzing a representation which is presented by the teacher; 
however Bruner believes that most students, especially younger 
children, should construct their own representations of  ideas”16. 

15 ibid...,1994. hlm. 49
16 Bell, F.H.  Teaching and learning mat  hematics (in secondary school). Lowa: 
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Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa cara 
berpikir terbaik bagi seorang peserta didik untuk memulai 
belajar matematika adalah dengan mengkonstruksi konsep dan 
prinsip itu. terutama bagi anak-anak usia sekolah dasar, dalam 
proses pembelajaran matematika mereka harus diarahkan 
untuk dapat mengkonstruksi sendiri gagasan-gagasan yang 
dipelajarinya, lebih baik lagi apabila menggunakan benda-
benda konkrit.

Teorema konstruksi Bruner banyak digunakan dalam 
berbagai model pembelajaran. Salah satu model pembelajaran 
kognitif  adalah belajar penemuan (discovery learning)17. Di 
dalam pembelajaran penemuan, peserta didik didorong untuk 
belajar sendiri secara mandiri. Peserta didik terlibat aktif  dalam 
penemuan berbagai konsep dan prinsip melalui pemecahan 
masalah atau hasil abstraksi berbagai objek budaya. Proses 
penyelesaian masalah dilakukan secara mandiri dengan 
keterampilan berpikir sebab mereka harus menganalisis dan 
memanipulasi informasi.

f. Teori Polya
Kemampuan yang terkandung dalam bermatematika 

seluruhnya bermuara pada penguasaan konsep dan kemampuan 
peserta didik memecahkan masalah dengan kemampuan 
berpikir kritis, logis dan sistematis, serta terstruktur. Masalah 
dalam matematika dapat berupa pertanyaan atau soal. Masalah 
itu sendiri dapat bersumber dari dalam diri matematika itu 
sendiri atau dari kehidupan nyata. 

Menurut Polya bahwa: “The teacher who wishes to dvelop 
his students’ ability to do problems must instill some interest for 
problems into their minds and give them plenty of  opportunity for 
imitation and practice”18. Pernyataan tersebut bermaksud bahwa 

Wm, C. Brown. 1981. Hlm. 143
17 Slavin...,1994. hlm. 228
18 Polya, G. How to solve it. Princenition NJ: Princeton University Press. 

1973. hlm. 5
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guru diharapkan untuk mengembangkan kemampuan peserta 
didiknya untuk menyelesaikan masalah secara mendalam, 
sehingga masalah tersebut menjadi perhatian pikiran mereka 
dan memberikan  tertanam dalam pikirannya dan memberikan 
mereka kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk meniru 
dan memraktikannya. “A situation is a problem for a person if  he 
or she aware of  its existence, recognize that it requires action, wants 
or need to act and does so, and is not immeditelly able to resolve the 
problem19. 

Dari kedua definisi ini, ciri-ciri masalah adalah situasi 
itu disadari, serta tidak segera ditemukan cara mengatasi 
permasalahan tersebut. Sebuah masalah tergantung kepada 
siapa diberikan, karena mengandung kesadaran dan ketertarikan 
untuk menyelesaikannya, juga tergantung jangkauan 
pemikiran peserta didik artinya soal yang diberikan jangan 
terlalu sulit dan jangan terlalu mudah. Masalah adalah suatu 
pertanyaan yang berada pada daerah perkembangan aktual 
dan perkembangan potensi peserta didik, ada ketertarikan 
untuk menyelesaikan dan tidak ada algoritma tertentu yang 
segera dapat digunakan untuk menyelesaikannya.

g. Teori Ausubel
“Menurut Ausubel bahwa belajar akan menjadi lebih 

bermakna bila informasi yang akan dipelajari peserta didik 
disusun sesuai dengan struktur kognitif  yang dimiliki peserta 
didik”20. Oleh karena itu, agar pembelajaran yang dilakukan 
bermakna bagi peserta didik, konsep baru atau informasi baru 
yang disampaikan harus dikaitkan dengan konsep-konsep 
yang telah ada pada struktur kognitif  dan terkait dengan 
kenyataan hidup yang dialami peserta didik. Jika pengetahuan 
baru tidak berhubungan dengan pengetahuan yang ada, maka 
pengetahuan baru itu akan dipelajari peserta didik melalui 
belajar hafalan. Hal ini disebabkan pengetahuan yang baru 

19 Bell, F.H...,1981. hlm. 310
20 Hudojo...,1988. hlm. 61
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tidak diasosiasikan dengan pengetahuan yang ada.

Untuk mengetahui apa saja yang telah diketahui atau 
dipahami oleh peserta didik, guru dapat membuat peta konsep 
dan melakukan tes awal untuk mengetahui kemampuan awal 
peserta didik. Berdasarkan hasil analisis peta konsep dan 
penguasaan awal peserta didik, guru dapat menganalisis dan 
menentukan rancangan proses pembelajaranpengaturan awal 
untuk membantu peserta didik menginterpretasikan informasi 
baru, memanfaatkan pengetahuan yang dimilki peserta didik 
dalam merekonstruksi pengetahuan baru melalui pemecahan 
masalah. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peta konsep dapat 
digunakan untuk menyelidiki apa yang telah diketahui peserta 
didik, mengenalkan pada peserta didik struktur konsep 
matematika sehingga peserta didik tahu keterkaitan antar 
konsep dan memahami bagaimana mempelajari konsep-
konsep tersebut. Selain itu, peta konsep dapat digunakan untuk 
mengungkap kesalahan konsep yang dilakukan peserta didik.
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BAB II 

MODEL PEMBELAJARAN

A. Pengertian Model Pembelajaran

Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan 
atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 
merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam 
tutorial dengan baik. “The term teaching model refers to a particular 
approach to instruction that includes its goals, syntax, enviorenment, 
and management system”21. Maksud dari pernyataan tersebut 
bahwa istilah model pembelajaran mengacu pada pendekatan 
pembelajaran yang digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-
tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, 
lingkungan pembelajaran, pengelolaan kelas. 

 Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan 
yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 
pembelajaran di kelas, sehingga model pembelajaran dipandang 
penting dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 
pendapat yang menyatakan bahwa “Placement of  models in a 
program of  study is important, as is blending them appropriately”22. 
Maksud kutipan tersebut adalah bahwa penempatan model-
model dalam program pengajaran sangat penting, sebagai 
panduan yang tepat.

21 Arends, R.I. Classroom instructional and management. New York: 
The McGraw-Hill. 1997. hlm. 7

22 Bruce J & Marsha W. (1996). Model of teaching. New York : Allyn & 
Bacon. 1996. hlm. 23
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 “Models of  teaching are really models of  learning. As we help 
student acquire information, ideas, skills, value, ways of  thinking 
and means of  expressing themselves, we are also teaching them how 
to learn”23. Hal ini berarti bahwa model pengajaran sebenarnya 
model belajar. karena kita membantu peserta didik untuk 
mendapatkan atau memperoleh informasi, ide, keterampilan, 
cara berpikir, dan mengekspresikan ide diri sendiri, kita juga 
mengajar bagaimana mereka belajar.

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola 
yang dapat digunakan untuk menyusun kurikulum, untuk 
mendesain materi pelajaran, dan sebagai petunjuk dalam 
pembelajaran dikelas atau lainnya. 

A model of  teaching is a plan or pattern that we can use to shape 
curriculums (long-term courses of  studies), to desaign instructional 
materials, and to guide instruction in the classroom and other 
settings24.

Pembelajaran sendiri, keberhasilannya sangat ditentukan 
oleh model pembelajaran yang digunakan. Pentingnya 
suatu model pembelajaran matematika dinyatakan oleh 
Bell (1981:222) sebagai berikut “A teaching/learning model is 
a generalizing instructional process which may be used to many 
different topics in a variety of  subjects”. Dari pendapat tersebut, 
bahwa model pembelajaran adalah penggeneralisasian proses 
pembelajaran yang mungkin dapat digunakan untuk berbagai 
topic yang berbeda pada berbagai mata pelajaran.

Sementara itu, pembelajaran sendiri adalah “Learning is 
a relatively permanent change in a behavioral tendency and is the 
result of  reinforced practice”25. Maksud kutipan tersebut belajar 
adalah suatu perubahan tingkah laku yang relatif  tetap dan 
merupakan hasil praktik yang diulang-ulang. Setiap peserta 

23 Ibid…………………………...1996. hlm. 7
24 Ibid…………………………... ………..1996. hlm. 1
25 Brown…………………………………..2000. hlm. 7
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didik yang mengikuti proses pembelajaran harus mengalami 
perubahan tingkah laku. hal ini dilakukan dengan mengulangi 
berbagai aktivitas belajar yang mengarah kepada perbaikan 
tingkah laku.

Karakteristik pembelajaran, antara lain:

1) “Mendapatkan” (secara disadari),
2) retensi (penyimpanan) informasi atau 

keterampilan,
 3) retensi menggunakansistemsimpanan, memori, 

organisasi kognitif,
4) mencakup keefektifan, berfokus pada kesadaran 

dan reaksi terhadap peristiwa-peristiwa di dalam 
maupun di luar organism,

5) relatif  permanen, tetapi pembelajar dapat lupa,
6) mencakup beberapa bentuk praktis, mungkin 

penguatan secara praktis,
7) mengubah perilaku26.
Atas dasar pemikiran tersebut, maka yang dimaksud 

dengan model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 
digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu proses, 
cara, dan perbuatan atau kejadian memperoleh pengetahuan 
yang mempengaruhi pembelajar atau yang menjadikan orang 
mau untuk belajar. sehingga proses pembelajaran berlangsung 
atas kemauan bersama.

Akhirnya, setiap model memerlukan sistem pengelolaan 
dan lingkungan belajar yang berbeda. Setiap pendekatan 
memberikan peran yang berbeda kepada peserta didik, pada 
ruang fisik, dan sistem sosial kelas. Sifat materi dari sistem saraf  
banyak konsep dan informasi-informasi dari teks buku bacaan 
materi ajar peserta didik, di samping itu, banyak kegiatan 
pengamatan gambar-gambar. Tujuan yang akan dicapai 

26 Ibid……………………………………...2000. hlm.7
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meliputi aspek kognitif  (produk dan proses) dari kegiatan 
pemahaman bacaan dan lembar kegiatan peserta didik.

B. Pengembangan Model Pembelajaran

Pengembangan mengandung pengertian proses 
penerjemahan spesifikasi ke dalam bentuk fisik yang mencakup 
variasi teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. 
penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat berikut “Development 
is the process of  translating the design specifications into physical 
form. the development domain encompasses the wide variety of  
technologies employed in instruction”27. Produk pengembangan 
merupakan salah satu bentuk komponen sistem intruksional 
yang meliputi: pesan, orang, bahan, peralatan, teknik dan latar.  
Dengan demikian produk pengembangan  merupakan salah 
satu bentuk komponen sistem pembelajaran yang sengaja 
dirancang untuk kepentingan (memfasilitasi) peserta didik 
dalam kegiatan pembelajaran. 

Domain pengembangan itu sendiri dapat dideskripsikan: 
(1) pesan yang dikendalikan oleh isi, (2) strategi pembelajaran 
yang dikendalikan oleh teori, dan (3) manifestasi teknologi 
yang secara fisik dapat berbentuk perangkat keras, perangkat 
lunak, dan materi pembelajaran28. Dari penjelasan tersebut 
dapat dipahami bahwa kegiatan pengembangan model itu 
sendiri dapat dirincikan sebagai beriku:

a) Tujuan atau hasil akhir yang diharapkan  dari 
pengembangan tersebut adalah satu set bahan dan 
strategi instruksional  yang diharapkan dapat efektif  dan 
efisien dalam mencapai tujuan instruksional.

b) Proses pengembangan dimulai dengan mengidentifikasi 
masalah, dilanjutkan dengan mengembangkan strategi 

27 Seels. B.B., & Riechey. R.C. Intructional technology: The definition and 
domains of the field. Washington DC: Association for Education Communications 
and World. 1984. hlm. 35

28 Ibid………………………………..1984. hlm. 36
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dan bahan instruksional, kemudian diakhiri dengan  
mengevaluasi efektifitas dan efisiensinya. Proses evaluasi 
di sini termasuk kegiatan revisi.
Dalam melakukan pengembangan model terdapat 

beberapa model pengembangan yang dapat digunakan, 
diantaranya:

1. Model Borg & Gall 
Prosedur penelitian dan pengembangan pada dasarnya 

terdiri atas dua tujuan utama, yaitu (1) mengembangkan 
produk, dan (2) menguji keefektifan produk dalam mencapai 
tujuan. Tujuan pertama disebut sebagai fungsi pengembangan, 
sedangkan tujuan kedua disebut sebagai fungsi validasi29. 
Adapun tahapan penelitian terdiri atas sepuluh langkah, yaitu 
sebagai berikut:

a. Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan 
informasi,

b. melakukan perencanaan,
c. mengembangkan bentuk produk awal,
d. melakukan uji coba lapangan permulaan,
e. melakukan revisi terhadap produk utama,
f. melakukan uji lapangan utama,
g. melakukan revisi terhadap produk operasional,
h. melakukan uji lapangan operasional,
i. melakukan revisi terhadap produk akhir, dan 
j. mendiseminasikan serta mengimplementasikan produk.

Kesepuluh langkah tersebut dapat diringkas menjadi 
empat langkah penelitian, yaitu: perencanaan, pengembangan, 
uji lapangan, dan diseminasi.

29 Borg & Gall. Educational Research: An Introduction, Fifth Edition. 
New York: Longman 1983. hal. 772
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Model Brog & Gall secara prosedur, bahwa langkah 
pengembangan yang harus ditempuh oleh seorang 
pengembang telah berurutan mulai dari pengkajian awal 
sampai didapatkannya produk final. akan tetapi kekurangan 
model Brog & Gall terletak pada langkah untuk mendapat 
produk yang baik yaitu pada tahap uji coba lapangan.

Pada model Brog & Gall revisi awal yang didapatkan dari 
hasil uji coba terbatas digunakan untuk melakukan uji coba 
yang lebih luas. tidak perlu diujicobakan kembali pada kondisi 
yang sama dengan kondisi pada saat uji coba terbatas. hal ini 
tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi yang terdapat 
pada uji coba yang lebih luas, sehingga kemungkinan akan 
terjadi revisi secara terus menerus disebabkan oleh kondisi 
objek uji coba yang tidak sama.

2. Model Dick & Carey
Menurut pendapat Dick & Carey30 mengemukakan 

30 Sri Artinah. Model penelitian pengembangan bidang pendidikan dan 
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sepuluh tahapan dalam pengembangan pembelajaran, yaitu: 
(1) mengidentifikasi tujuan pembelajaran, (2) menganalisis 
pembelajaran, (3) mengidentifikasi karakteristik awal peserta 
didik, (4) menentukan kompetensi dasar, (5) menentukan tes 
acuan patokan, (6) mengembangkan strategi pembelajaran, 
(7) mengembangkan dan memilih model pembelajaran, (8) 
merancang dan mengadakan tes formatif, (9) perbaikan/revisi 
pembelajaran, dan (10) merancang dan mengadakan tes sumatif. 
Model pengembangan ini tampak pada gambar berikut:
 

R evise 
Instructio

n 

Identifikasi 
kebutuhan dan 
menulis tujuan 

umum 

A nalisis 
karakteristik 

siswa dan 
konteks 

objective 

Mengembangkan 
instrument 

penilaian objective 

Mengemban
gkan 
strategi 
pembelajara
n 

Mengb. dan 
memilih 

bahan 
pelajaran 

Melakukan 
evaluasi 
formatif 

Melakukan 
evaluasi 
sumatif 

Menulis 
tujuan umum 

Analisis  
pembelajaran 

Model pengembangan Dick & Carey yang digambarkan 
di atas, tahapan langkah yang dilalui lebih ditekankan 
pada hasil tes, baik sebelum produk dikembagkan ataupun 
setelahnya. Meskipun sebelumnya terdapat analisis kebutuhan 
dan karakteristik peserta didik. Idealnya secara keseluruhan 
proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan model 
yang dikembangkan semestinya harus menjadi perhatian atau 
penialain, guna menghasilkan produk akhir yang baik untuk 
digunakan memperbaiki proses pembelajaran menjadi lebih 
baik dari sebelumnya.

pembelajaran. Yogyakarta: Kumpulan Makalah Penelitian Pengembangan UNY. 
2006. hal. 2
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3. Model Zook’s 
Model lain dalam pengembangan pembelajaran yaitu 

model Zook’s (2001)31 Adapun langkah-langkah pengembangan 
dalam model Zook’s sebagaimana pada gambar berikut :

 Specify instructional goal Identify and analyze content 

Prepare Assessment procedure 
(Instructional objective) 

Design instructional 
strategy 

Diagnose learner difficultie 

Implement instructional and 
assessment 

Re
m

ed
iat

e 

Model pengembangan yang dikemukakan oleh Zook’s 
memiliki kekhususan yaitu pada tahapan identifikasi dan analisis 
content. Model ini digunakan untuk mendiagnosis kesulitan 
belajar, sehingga memiliki kemungkinan untuk diterapkannya 
berbagai strategi belajar dalam satu proses pengembangan 
model pembelajaran untuk dilihat kelebihannya,. sehingga 
produk awal yang dihasilkan harus disusun kembali dengan 
strategi belajar yang baru. 

4. Model ISD (Instructional Sistem Design)
Model pembelajaran ini merupakan salah satu model yang 

dapat digunakan dalam usaha mengembangkan pembelajaran. 
Model ini dibuat oleh Leshin, Pollock, & Reigeluth (1992)32 

31 Shambaugh, N. & Magliaro, S.G. Instructional design: (A systematic 
approach for reflective practice). United States of  American: Library of  Congress 
Cataloging-in-Publication Data Unavailable Editions. 2006. hlm. 40

32 Anitah……………………………………..2004. hal. 5
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yaitu: (1) analisis kebutuhan: terdiri dari analisis masalah 
dan analisis domain, (2) memilih dan mengurutkan materi: 
analisis urutan tugas dan analisis urutan konten pendukung, 
(3) mengembangkan pelajaran: menentukan peristiwa dan 
kegiatan-kegiatan belajar dan mengembangkan desain pesan 
interaktif, dan (4) mengevaluasi  pembelajaran. Adapun 
hubungan dalam tiap-tiap langkah dalam melakukan 
pengembangan dengan model ISD seperti pada gambar 
berikut :

 Analisis 
kebutuhan 

Memilih dan 
mengurutkan 

materi 

Mengembangkan  Mengevaluasi 
pembelajaran 

Langkah 1 : 

Analisis masalah 

 Langkah 3 : 
Analisis dan 
urutan tugas 

Langkah 5 : 
Menentukan 
peristiwa dan 

kegiatan belajar 

Langkah 7 : 
Mengevaluasi 
pembelajaran 

Langka 2 : 

 Analisis domain 

Langkah 4 : Analisis 
dan urutan konten 

pendukung 

Langkah 6 : 
Mengembangkan 

desain pesan 
interaktif 

Model ISD secara prosedur memiliki urutan prosedur 
yang baik, karena dimulai dari analisis kebutuhan sampai 
dengan tahapan evaluasi. akan tetapi, pada prosedur tersebut, 
tidak terdapat proses secara berkesinambungan dalam 
memperbaiki model pembelajaran yang dikembangkan, 
sehingga setiap model yang dikembangkan akan dikatakan 
baik setalah dilakukan satu kali evaluasi, tanpa harus merevisi 
model yang dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi yang 
dilakukan pada akhir proses pembelajaran.

5. Model Plomp
Dalam melakukan pengembangan pembelajaran 
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menunjukkan suatu model yang terdiri dari lima langkah33, 
sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

 Analisis 
kebutuhan 

Memilih dan 
mengurutkan 

materi 

Mengembangkan 
pembelajaran 

Mengevaluasi 
pembelajaran 

Langkah 1 : 

Analisis masalah 

 Langkah 3 : 
Analisis dan 
urutan tugas 

Langkah 5 : 
Menentukan 
peristiwa dan 

kegiatan belajar 

Langkah 7 : 
Mengevaluasi 
pembelajaran 

Langka 2 : 

 Analisis domain 

Langkah 4 : Analisis 
dan urutan konten 

pendukung 

Langkah 6 : 
Mengembangkan 

desain pesan 
interaktif 

Keterangan :

 
 : Proses kegiatan

  : Arah kegiatan timbal balik antara 
tahapan pengembangan dengan implementasi 
pendidikan/pembelajaran yang tengah berjalan 

   : Arah kegiatan tahapan   
pengembangan 

   : Arah kegiatan balik ketahap 
pengembangan sebelumnya

Karena masalah pembelajaran merupakan bagian masalah 
pendidikan, maka model yang dikemukakan oleh plomp, 
digunakan untuk mengembangkan model pembelajaran.

33 Plomp. International Encyclopedia of  Educational Technology, New 
York : Pergamon. 1997. hal. 4-6
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BAB III

PENDEKATAN PROBLEM SOLVING

A. Pengertian Pendekatan Problem Solving

Pada pembelajaran matematika peserta didik 
sering berhadapan dengan masalah, sehingga diharapkan 
dengan pembelajaran matematika peserta didik mampu 
menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Untuk melakukan 
hal tersebut dibutuhkan kemampuan pemecahan masalah. 
Menurut Krulik & Rudnick “ It [problem solving] is the means by 
which an individual uses previously acquired knowledge, skill, and 
understanding to satisfy the demands of  an unfamiliar situation”34. 
Dari definisi tersebut problem solving itu sendiri diartikan sebagai 
alat yang dengannya seseorang menggunakan pengetahuan, 
keterampilan, dan pemahaman yang dimilikinya sebelumnya, 
untuk menyelesaikan situasi (permasalahan) yang tidak biasa.

Usaha meningkatkan keterampilan penyelesaian masalah 
pada pandangan lain disebut juga dengan pendekatan heuristik, 
tujuannya adalah untuk mengajarkan keterampilan mengatasi 
masalah tertentu, yang dapat digunakan murid ketika mereka 
harus mengatasi masalah tertentu35. 

Pembelajaran dengan pendekatan problem solving 
dinyatakan sebagai: “Through participation in a series of  practical 

34 Krulik, S. & Rudnick, J.A. The new sourcebook for teaching reasoning 
and problem solving in elementary school. Tokyo: Allyn and Bacon. 1995. hlm. 4

35 Muijs. D. & Reynolds. D. Efective teaching evidence and practice. 
London: Sage. 2008. hlm. 187
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problem solving activities that may involve designing, modeling, 
and testing of  technological solutions it is assumed that the learner 
will acquire both technical knowledge and higher-order cognitive 
skills”36. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa selama 
peserta didik atau siapapun yang terlibat dalam rangkain 
aktivitas penyelesaian masalah, di dalamnya meliputi keguatan 
membuat desain, model, dan menguji penyelesaian secara 
tekhnis, kegiatan tersebut diasumsikan bahwa proses belajar  
merupakan usaha untuk mendapatkan antara pengetahuan 
secara teknik dan keterampilan kognitif  tingkat tinggi.

Dalam buku Problem solving in School Mathematics yang 
ditulis oleh Branca menyebutkan bahwa “Branca views problem 
solving as a goal, a process, and a basic skill”37. dikatakan sebagai 
tujuan, karena ketika kita menerapkan model problem solving 
kita menginginkan peserta didik kita menjadi seorang 
pemecah masalah. Sedangkan sebuah proses dalam problem 
solving sendiri terdiri atas rangkaian kegiatan mengaplikasikan 
berbagai pengetahuan yang baru dan situasi yang tidak 
biasanya. Dan sebagai keterampilan dasar dikarenakan setiap 
kegiatan matematika selalu mengarah kepada penyelesaian 
masalah.

Pendapat lain tentang pengertian problem solving 
yaitu: “Problem solving included higher order thinking skills 
such as visualization, association, abstraction, comprehension, 
manipulation, reasoning, analysis, synthesis, generalization—each 
needing to be ‘managed’ and ‘coordinated”38.  

36  Boser. R.A. The Development of  Problem Solving Capabilities in Pre-
service Technology Teacher Education. Journal Technology Education. Volume 
4, Number 2. Spring 1993. Hlm. 2

37  Ashlock, R.B., et al. Guiding each child’s learning of mathematics (A 
diagnostic approach to instruction). Columbus : Charles E. Merril. 1983. hlm. 
238

38  Krikley, J. Principles for teaching problem solving. Artikel. Diambil 
tanggal 22 Desember 2008. http://kl.mathedu.ac.uk/schools/credit to PLATO 
Learning, Inc.htp. (Garofalo & Lester, 1985, p. 169). 2003. hlm. 3
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Dari pendapat di atas kegiatan problem solving meliputi 
aktivitas keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti 
bagaimana seorang peserta didik dalam memvisualisasikan, 
mengelompokkan, mengabstraksikan, mengkonprehensikan, 
memanipulasi, menganalisis, sintesis, menggeneralisasikan 
tiap-tiap kebutuhan untuk di atur atau di koordinasikan.

Dari beberapa pendapat di atas model problem solving 
dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang ditempuh 
oleh seseorang untuk menyelesaikan maslah dengan 
menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman 
yang dimilikinya sehingga masalah tersebut menjadi bukan 
masalah lagi baginya.

B. Strategi problem solving

Dalam menerapkan pendekatan problem solving 
harus dilakukan dengan strategi yang tepat agar prosesnya 
dapat berjalan dengan efektif. Strategi problem-solving itu 
sendiri merupakan kemampuan yang harus dimiliki untuk 
menyelesaikan masalah itu sendiri, tanpa strategi yang tepat 
ada kemungkinan permaslahan itu akan terselesaikan dengan 
tidak sempurna bahkan tidak dapat terselesaikan.

Dalam pendekatan problem solving ada beberapa strategi 
yang dapat digunakan antara lain : 

“(1) Find and use a pattern, (2) act in out, (3) build a model, 
(4) drow a picture or diagram, (5) make a table and/or graph, (6) 
write a mathematical sentence, (7) guess and cek, or trial and eror, 
(8) account for all possibilities, (9) solve a simpler problem, or break 
the problem, (10) work backward, (11) break set, or change point 
view”39. 

1. Find and use pattern
Strategi ini biasanya digunakan bersamaa dengan strategi 

39  Kennedy, L.M,. et al. Guiding children’s learning of mathematics. 
USA :  Thomson Higher Education. 2008. hlm. 116
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mencari pola dan menggambar tabel. Karena pada strategi ini 
peserta didik mengidentifikasi berbagai pola dan keberadaannya 
untuk menyelsaiakan permasalahan. Dalam menggunakan 
strategi ini, kita mungkin tidak perlu memperhatikan 
keseluruhan kemungkinan yang bisa terjadi. Yang kita 
perhatikan adalah semua kemungkinan yang diperoleh dengan 
cara yang sistematik. Yang dimaksud sistematik disini misalnya 
dengan mengorganisasikan data berdasarkan kategori tertentu, 
namun demikian, untuk masalah-masalah tertentu, mungkin 
kita harus memperhatikan semua kemungkinan yang bisa 
terjadi.

2. Act in out
Strategi ini menekan kepada bagaimana peserta didik 

memahami permasalahan dengan membuat hubungan antar 
komponen sehingga masalah menjadi lebih jelas melalui 
hubungan aksi fisik atau manipulasi objek. Strategi ini akan 
sangat membantu peserta didik dalam menemukan hubungan 
antar komponen yang tercakup dalam suatu masalah.

Dalam penerapannya, strategi ini akan lebih mudah 
dipahami apabila obyek kongkrit yang sebenarnya dapat diganti 
dengan suatu model yang lebih sederhana misalnya gambar. 
Untuk memperkenalkan strategi ini, berbagai masalah dalam 
kehidupan sehari-hari dapat digunakan sebagai tema atau 
konteks masalah.

3. Build a model
Dalam penerapannya strategi ini, peserta didik 

menggunakan sebuah objek untuk merepresentasikan situasi 
permasalahan. Kegiatan ini cendrung kepada menemukan 
sebuah pola dalam menyelesaikan suatu permasalahan, 
kegiatan menemukan pola itu sendiri dapat dilakukan melalui 
sekumpulan gambar atau bilangan. Kegiatan yang mungkin 
dilakukan antara lain dengan mengobservasi sifat-sifat yang 
dimiliki bersama oleh kumpulan gambar atau bilangan yang 
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tersedia. Sebagai suatu strategi dalam pemecahan masalah.

4. Draw a picture or diagram
Pada strategi ini peserta didik diharapkan dapat 

menunjukkan apa yang terjadi dalam suatu  permasalahan 
dengan membuat gambar atau diagram. Strategi ini akan 
membantu peserta didik dalam menemukan informasi 
yang terkandung dalam masalah sehingga hubungan antar 
komponen dalam maslah tersebut dapat terlihat lebih jelas. 
Pada waktu akan menerapkan strategi ini. Kejelsan gambar 
tidak menjadi prioritas utama, akan tetapi gambar yang dibuat 
harus betul-betul mampu memberikan gambaran yang jelas 
terhadap permasalahan yang ada

5. Make a table and/or graph 
Strategi ini mengarah kepada aktivitas peserta didik 

dalam mengorganisasikan dan merekam data kedalam sebuah 
tabel atau grafik. Selanjutnya peserta didik akan menemukan 
sebuah pola serta menemukan informasi yang tidak lengkap. 
Penggunaan tabel sangat efektif  dalam melakukan klasifikasi 
serta menyusun sejumlah data sehingga apabila nantinya 
timbul permasalahan terkait dengan data tersebut akan dengan 
mudah dijelaskan kembali.

6. Write a mathematical sentence
Strategi ini membantu peserta didik melihat hubungan 

antara informasi yang diberikan dan yang dicari. Untuk 
menyederhanakan permasalahan, kita dapat menggunakan 
variabel sebagai pengganti kalimat dalam soal. Strategi ini 
sering ditemukan dibuku-buku pelajaran, akan tetapi langkah 
awal anak seringkali mendapat kesulitan untuk menentukan 
kalimat terbuka yang sesuai. Untuk sampai pada kalimat yang 
dicari, seringkali harus melalui penggunaan strategi lain, 
dengan maksud agar hubungan antar unsur yang terkandung 
di dalam masalah dapat dilihat secara jelas. Setelah itu baru 
dibuat kalimat terbukanya.
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7. Guess and cek, or trial and eror
Strategi ini dilakukan dengan memberikan tebakan 

terhadap seluruh kemungkinan penyelesaian masalah. 
Akan tetapi tebakan disini tidak hanya asal tebak. Tebakan 
tersebut haruslah disertai dengan alasan-alasan yang logis atau 
berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sehingga 
tebakan itupun dapat diuji kebenarannya disertai alasan-alasan 
yang logis.

8. Account for all possibilities
Dalam pelaksanaan strategi ini peserta didik akan 

mengurutkan secara sistimatis berbagai kemungkinan 
solusi dari permasalahan dan menentukan satu solusi yang 
sesui dengan situasi permaslahan. Strategi ini biasanya 
dilakukan bersamaan dengan strategi “mencari pola” dan 
“membuat tabel”. Karena kadangkala tidakmungkin bagi 
kita untuk mengidentifikasi seluruh kemungkinan himpunan 
penyelesaian. 

Dalam kondisi demikian, kita dapat menyederhanakan 
pekerjaan kita dengan mengkategorikan semua kemungkinan 
tersebut kedalam beberapa bagian. Akan tetapi, jika 
memungkinkan kita juga perlu mengecek atau menghitung 
semua kemungkinan jawaban tersebut.

9. Solve a simpler problem, or break the problem
Strategi ini digunakan apabila peserta didik dihadapkan 

pada permasalahan yang cukup panjang atau lebih komplek. 
Permasalahan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian 
yang lebih sederhana. Hal ini disebabkan, sebuah permasalahan 
kadangkala sangat sulit untuk diselsaikan karena di dalamnya 
terkandung permasalahan yang cukup komplek, hal tersebut 
dapat diselsaikan dengan cara menyelesaikan masalah yang 
serupa tetapi lebih sederhana.
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10. Work backward
Suatu masalah kadang-kadang disajikan dalam suatu 

cara sehingga yang diketahui itu sebenarnya merupakan 
hasil proses tertentu, sedangkan komponen yang ditanyakan 
merupakan komponen yang seharusnya muncul lebih awal.

11. Break set
Ketika suatu strategi tidak dapat digunakan lagi, 

dibutuhkan pemikiran peserta didik yang lebih fleksibel, 
untuk melakukan dan mencoba sesuatu yang lainnya atau 
memikirkan tentang permasalahan tersebut dengan jalan yang 
berbeda. Strategi ini sering dilakukan ketika kita gagal dengan 
menggunakan strategi yang lain. Waktu kita menyelesaiak 
sebuah masalah, pada saat itu berarti kita secara langsung 
memandang permasalahn tersebut dengan sudut pandang 
tertentu.

Setelah itu kita akan mencoba menyelesaikan 
permasalahan tersebut dengan sudut pandang kita tadi. Akan 
tetapi peluang untu berhasilpun akan sama dengan peluang 
gagal, ketika kita gagal, maka kita akan kembali memandang 
permasalahan tersebut dengaan sudut pandang yang sama, 
jika gagal lagi, maka cobalah untuk mengubah sudut pandang 
dengan memperbaiki asumsi atau memeriksa logika berpikir 
yang digunakan sebelumnya.

 Kesebelas strategi tersebut merupakan satu 
kesatuan yang merupakan kelengkapan pada saat 
memahami, mengorganisikan, mengimplementasikan, 
mengkomunikasikan masalah, menyelesaikan, dan membuat 
konsep matematika. Di samping itu, satu strategi bisa jadi 
tidak dapat diterapkan satu-satu. Berdasarkan penjelasan 
masing-masing startegi di atas, satu strategi ada kemungkinan 
membutuhkan strategi lainnya ketika akan digunakan dalam 
melakukan pemecahan masalah matematika.
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C. Langkah-Langkah Penerapapan Pendekatan Problem 
Solving

Dalam menerapkan pendekatan problem solving, salah satu 
pendekatan yang terkenal adalah pendekatan Polya’s Approach. 
Menurut pendapat Polya ada empat langkah dalam melakukan 
pemecahan masalah sebagaimana pernyataan berikut ini

We shall distinguish four phases of  the work. first, we have to 
understand the problem; we have to see clearly what is required. 
second, we have to see how the various items are connected, how 
the unknown is linked to the data, in order to obtain the idea of  the 
solution, to make a plan. third, we carry out our plan. fourth, we 
look back at the completed solution, we review and discuss it40. 

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan ada empat 
langkah dalam melakukan penyelesaian masalah, antara lain:

1. Memahami masalah (Undertand the problem)
Memahami masalah merupakan langkah awal dalam 

menyelesaikan masalah, hal ini sangat penting, dikarenakan 
tanpa mengetahui apa yang terjadi tentunya kita tidak akan 
mungkin mengetahui bagaimana harus menghadapinya. 
Memahami masalah dalam menyelesaikan masalah dapat 
dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait 
dengan masalah tersebut, diantaranya apa yang diketahui dari 
soal, apakah yang ditanyakan soal, apa saja informasi yang 
diperlukan, dan bagaimana menyelesaikan soal tersebut, serta 
kemungkinan pertanyaan-pertanyaan lain yang mengarah 
pada pemahaman tentang masalah yang ada.

2. Membuat rencana penyelesaian masalah (devise a plan)
Menyelesaikan sebuah permasalahan yang sudah 

dipahami tidak akan berjalan dengan baik, jika proses 
penyelesaiannya tidak direncanakan dengan baik pula. Dalam 
membuat rencana penyelesaian masalah, kegiatan kita 

40 Polya ……………………………………1973. hlm. 5
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diarahkan kepada pemilihan strategi-strategi yang tepat untuk 
menyelesaikan masalah. Akan tetapi dalam mengidentifikasi 
strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah, hal yang 
perlu diperhatikan adalah apakah strategi tersebut berkaitan 
dengan permasalahan yang akan dipecahkan.

3. Melaksanakan rencana yang telah ditetapkan (Carry 
out the plan)
Jika peserta didik telah memahami permasalahan dan 

menentukan strategi yang tepat dalam menyelesaikan masalah. 
Langkah berikutnya adalah melaksankan penyelesaian soal 
sesui dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal 
ini, kemampuan peserta didik memahami substansi materi 
dan keterampilan peserta didik melakukan perhitungan-
perhitungan matematika akan sangat membantu peserta didik 
untuk melakukan rencana penyelesaian masalah.

4. Memeriksa ulang jawaban yang diperoleh (look back at 
the completed solution)
Memeriksa ulang jawaban yang diperoleh sangatlah 

penting, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah 
jawaban yang kita peroleh sudah sesuai dengan ketentuan 
yang ada. Langkah ini juga akan menentukan apakah hasil 
penyelesaian yang kita dapatkan dapat diterima sebagai 
penyelesaian masalah, atau dilakukan penyelesaian kembali 
karena terdapat beberapa hal yang keliru sehingga jawabannya 
tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat langkah tersebut merupakan proses penyelesaian 
masalah yang paling sering digunakan dalam pemecahan 
masalah matematika, sehingga dalam pengembangan 
pedoman pembelajaran matematika yang akan dilakukan 
dilakukan dalam penelitian ini, mengikuti proses penyelesaian 
masalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Polya.
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BAB IV

ETHNOMATEMATIKA

A. Matematika sebagai Produk Budaya

1. Budaya
Definisi populer tentang budaya adalah hasil cipta, rasa, 

karsa manusia. Menurut Hofstede & Hofstede41:

Culture is a catchword for all those patterns of  thinking, feeling, 
and acting referred to in the previous paragraphs. Not only activities 
supposed to refine the mind are included, but also the ordinary and 
menial things in life.

Pendapat tersebut memahami bahwa budaya adalah 
slogan untuk semua bentuk atau pola berpikir, merasakan, 
dan bertindak dalam berbagai hal. Budaya bukanlah sesuatu 
yang hanya mendukung cara berpikir yang baik, akan tetapi 
meliputi segala sesuatu yang biasa ataupun yang luar biasa 
dalam kehidupan. 

Setiap orang memiliki potensi untuk menyelesaikan 
permasalahannya sendiri. Murpy & Hall menjelasakan bahwa 
“values about social relationships influence people’s responses to 
coqnitive questions”42. Seorang anak akan dipengaruhi oleh 
nilai-nilai yang berkembang dalam hubungan sosial ketika 

41 Hofstede, H. & Hofstede, G.J. Culture and organizations (sofwere of 
the mind). New York: McGraw-Hill. 2005: 3-4

42 Murpy, P. & Hall, K. Learning and practice (Agency and identities). 
New York: SAGE Publications. 2008:51
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ingin menemukan jawaban atas permasalahan yang ada dalam 
pikirannya.

Sementara antropolog memandang bahwa “culture 
includes much more than refinement, teste, sophistication, education, 
and appreciation of  the fine art”43. Pembentukan dan pewarisan 
budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya merupakan 
suatu proses transformasi. Dalam proses transformasi itulah 
pendidikan berfungsi. Jadi, pembelajaran berbasis budaya 
dapat dijadikan sebagai wadah transformasi budaya. 

2. Matematika sebagai Produk Budaya
Banyak hal yang tertangkap oleh intuisi (pikiran) manusia 

dari alam nyata yang dapat digunakan sebagai objek abstraksi 
dengan mengandalkan rasional (logika) dan pengamatan 
(inderawi), serta pengalaman hidup yang dimilikinya. Perhatian 
yang diberikan secara terus menerus terhadap satu objek 
dapat direfleksi oleh pikiran. Hasil refleksi yang dilakukan 
akan ditujukan pada proses generalisasi dan menjadi ilmu 
pengetahuan baru..

Matematika sendiri merupakan hasil refleksi pemikiran 
manusia, matematika dapat dikatakan sebagai hasil akal (budi) 
dan usaha (daya) manusia. Bishop dalam Ernes menegaskan 
bahwa :

Mathematics…is therefore conceived of  as a cultural product, 
which has developed as a result of  various activities… Counting… 
Locating… Measuring… Designing… Playing… Explaining… 
Mathematics as cultural knowledge, derives from humans engaging 
in these six universal activities in a sustained and conscious 
manner44.

Matematika dipandang sebagai produk budaya 

43 Kottak, P.C. Cultural Antropology.  New York: McGraw-Hall.Inc. 
1991: 37

44 Ernest. P. The philosofy of education mathematic. Published: Taylor & 
Francis e-Library. 1991. hlm. 41
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yang dikembangkan melalaui berbagai aktivitas, seperti 
menghitung, menempatkan, mengukur, merancang, bermain, 
dan menjelaskan. Setiap orang dalam keseharian disadari 
atau tidak melakukan aktivitas tersebut, lebih jauh dapat 
dikatakan bawa matematika dekat dengan kehidupan sehari-
hari. Aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang umum 
dilakukan oleh setiap orang. Dengan demikian, matematika 
sebagai pengetahuan diturunkan dari aktivitas dalam satu cara 
tertentu (sikap) secara sadar dan terus menerus.

The grounds for describing mathematical knowledge as a social 
construction and for adopting this name are threefold: (i) The basis 
of  mathematical knowledge is linguistic knowledge, conventions 
and rules, and language is a social construction, (ii) Interpersonal 
social processes are required to turn an individual’s subjective 
mathematical knowledge, after publication, into accepted objective 
mathematical knowledge, (iii) Objectivity itself  will be understood 
to be social45.

Pendapat tersebut memberikan gambaran, bahwa 
aliran konstruktivis sosial memandang matematika sebagai 
hasil konstruksi sosial. Matematika sebagai konstruksi sosial 
harus dipahami bahwa basis pengetahuan matematika adalah 
pengetahuan linguistik, konvensi dan aturan, dan bahasa. 
Proses sosial interpersonal diperlukan untuk memunculkan 
pengetahuan matematika meskipun masih untuk sementara 
bersifat subjektif, objektivitas matematika akan diterima jika 
sudah dipublikasi menjadi satu pengetahuan yang harus dapat 
dipahami secara sosial.

Guru dalam melaksanakan pembelajaran matematika 
kadang-kadang menggunakan konsep yang berlaku pada 
konteks sosial untuk memberikan pemahaman kepada siswa 
tentang konsep matematika. Vygotsky menyatakan bahwa: 
“in classroom life, the meaning of  mathematical concepts and the 

45 Ernest. ………………………………….. 1991. hlm. 42
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validity of  mathematical statements are socially accomplished”46. 
Pernyataan matematika akan dapat dimengerti oleh siswa jika 
didukung oleh istilah-istilah yang sering didengar setiap hari. 
Seperti ketika kita mengajarkan pengurang dijelaskan dengan 
menggunakan istilah diambil, hilang, dan lainnya. Dengan 
demikian, siswa akan memahami konsep pengurang dan 
manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

B. Teori Pembelajaran Matematika Berbasis Budaya 

Kajian teori belajar dilakukan untuk mengetahui dasar 
teori yang mendukung pengembangan model pembelajaran 
matematika berbasis budaya Sasak, di samping itu, kajian 
ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan pembelajaran 
berbasis budaya dalam kerangka teori belajar yang berlaku 
dalam pembelajaran secara umum, pada akhirnya akan 
dapat mengarahkan kita memilih atau menentukan motode 
pembelajaran yang relevan dengan pembelajaran matematika 
berbasis budaya (ethnomatematika).

Pembelajaran dengan memanfaatkan produk budaya 
(artefak) merupakan prinsip dari teori belajar distributed 
cognition yang merupakan bagian dari teori cognitive approach 
dan dipengaruhi pengembangannya oleh teori belajar 
sosiocultural yang dikemukakn oleh Vygotsky. Teori belajar 
distributed cognition yang dikemukakan oleh Hutchin’s (1995) 
menyatakan bahwa: “the theory of  distributed cognition is that 
the study of  cognition is not separable from the study of  culture, 
because agents live in complex cultural environments”47.  Teori ini 
menegaskan bahwa perkembangan kognitif  atau pengetahuan 
seseorang tidak hanya berasal dari individu tersebut, akan tetapi 
didistribusikan oleh seluruh benda, individu, artefak, serta 

46 Stefe, et al. Theoris of mathematics learning. Mahwah, NJ: Lawrence 
Erlbaum Associates. 1996. hlm. 25

47 Hollan, et.al. Distributed Cognition: Toward a New Foundation for 
Human-Computer Interaction Research. ACM Transaction on Cumputer-
Human Interaction, Vol. 7, No. 2, June 2000, pp. 174-196. 2000. hlm. 4
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berbagai alat yang berada disekitarnya. Teori ini memandang 
bahwa perkembangan kognitif  tidak dapat dipisahkan dengan 
kekomplekan budaya dimana individu tersebut tinggal, dengan 
demikian perkembangan mental dan pikiran sesorang sangat 
dipengaruhi oleh interaksi sosial dan keberadaan produk-
produk budaya (artefak).

Sebagai bagian dari teori belajar cognitive approaches 
maka pengembangan model pembelajaran matematika 
berbasis budaya Sasak ini juga dipengaruhi oleh teori Piaget 
yang menyatakan bahwa intelegen atau kecerdasan sama 
dengan sistem kehidupan lainnya yang memiliki proses 
adaptasi. “cognitive development depends on four factors: biological 
maturation, experience with the physical environment, experience 
with social environment, and equilibration”48. Terdapat empat 
faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif  yaitu : a) 
lingkungan fisik, b) kematangan, c) pengaruh sosial, d) proses 
pengendalian diri antara struktur kognitif  dan lingkungan 
(equilibration).

Usaha untuk menjalankan pembelajaran yang 
memanfaatkan produk budaya juga didukung oleh teori belajar 
sosiocultural dari Vygotsky yang mempengaruhi munculnya 
aliran konstruktivis, menurut Vygotsky interaksi  siswa dalam 
penyelesaian tugas yaitu strategi efektif  dan responsive terhadap 
apa yang siswa pelajari, sebagaimana pendapat berikut ini : 

“there are two major implications of  Vygotsky’s theories of  
education. One is the desirability of  setting up cooperative learning 
arrangements among students, so that students can interact around 
difficult tasks and be exposed to effective problem solving strategies 
within each other’s zones of  proximal development (Forman and 
McPhail, 1989). Second, a Vygotskian approach to instruction 
emphasizes scaffolding, with students taking more and more 

48 Schunk, D. H. Learning Theories, an Education Prespective (6th ed). 
Boston. MA Pearson Education Inc. 2012. hlm. 236
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responsibility for their own learning”49. 

Pembelajaran lebih ditekankan kepada pengorganisasian 
situasi kelas dan menerapkan strategi pembelajaran yang 
memungkinkan siswa saling berinteraksi dengan temannya 
serta meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalahnya 
siswa dalam mengkonstruksi pemahamannya tentang materi 
yang sedang dipelajari. Guru berperan sebagai pemberi bantuan 
di saat siswa mengalami kesulitan dan diminta pendapatnya, 
peningkatan kemampuan penyelesain masalah juga didukung 
oleh teori yang menyatakan bahwa guru harus berupaya untuk 
dapat mengembangkan kemampuan penyelesaian masalah 
yang dimiliki oleh siswa50.

Teori Vygotsky menekankan pada pengaruh lingkungan 
sosial terhadap perkembangan pikiran seseorang. Lingkungan 
sosial yang dimaksud adalah objek budaya, bahasa, dan 
institusi sosial. Interaksi sosial diyakini dapat membatu 
sesorang mengkoordinasi aspek-aspek yang terlibat pada masa 
perkembangan seseorang. Poin penting dalam teori Vigotsky 
adalah: 

“social interactions are critical; knowledge is coconstructed 
between two or more people, Self-regulation is developed through 
internalization (developing an internal representation) of  actions 
and mental operations that occur in social interactions, human 
development occour through the cultural transmission of  tools 
(language, symbol), language is the most critical tool. Language 
develops from social speech, to private speech, to covert (inner) 
speech, The zone of  proximal development (ZPD) is the difference 
between what children can do on their own and what they can do 
with assistance from others. Interactions with adults and peer in the 
ZPD promote cognitive development”51. 

49 Slavin, R. Educational psychology, theory and practice (4th ed). 
Masschusetts: Allyn & Bacon Publisher. 1994. hlm. 49

50 Polya…………………………………….1973. hlm. 5
51 Schunk………………………………….. 2012. hlm. 243
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Pendapat tersebut di atas menjelaskan bahwa 
seseorang dalam melakukan proses belajar dan membentuk 
pengetahuannya memerlukan alat bantu seperti sistem simbol 
(bilangan dan bahasa) dan teknologi yang berkembang atau 
berlaku di tengah masyarakat, hal tersebut diperlukan untuk 
melakukan komunikasi, berpikir, dan dan menyelesaikan 
masalah. Untuk itu elemen penting yang menjadi penekanan 
teory Vigotsky’s yaitu ZPD yang merupakan tahapan dimana 
keterampilan yang dimiliki oleh anak dapat dikembangkan 
meskipun masih memerlukan bantuan orang lain. Namun 
demikian, dalam teori Bruner cara berpikir terbaik bagi seorang 
siswa untuk memulai belajar matematika adalah dengan 
mengkonstruksi konsep dan prinsip itu. terutama bagi anak-
anak usia sekolah dasar, dalam proses pembelajaran matematika 
mereka harus diarahkan untuk dapat mengkonstruksi sendiri 
gagasan-gagasan yang dipelajarinya, lebih baik lagi apabila 
menggunakan benda-benda konkrit. (Bell: 1981: 143).

Mengaplikasikan teori konstruktivisme dalam 
pembelajaran di kelas perlu diperhatikan beberapa hal, sebagai 
berikut: 

1. An attitude of  care and solicitude. This ensures that dialogue 
within the relationship will ensue. Both parties within the 
dialogue feel safe to express perceptions and needs without fear 
of  coercion or manipulation. 

2. Flexibility. Outcomes are not planned but, rather, the 
participants explore multiple possibilities as they arise within 
the dialogue.

3. Attention. Each participant is committed to listening to and 
understanding the other party. 

4. Effort aimed at cultivating the relationship. Each of  the parties 
works at building the confidence and self-esteem of  the other, 
and a safe context for dialogue is provided. 

5. A search for an appropriate response. This is the mutual 
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identification and analysis of  a range of  possibilities that 
would address the situation or problem being discussed within 
the dialogue52. 
Pendapat diatas menjelaskan bahwa dalam kelas yang 

dikelola dengan tori konstruktivis harus memperhatikan 5 
(lima) hal, yaitu: 1). saling memperhatikan, untuk memastikan 
terjadinya dioalog antara siswa dengan guru dan siswa dengan 
siswa lainnya; 2) Fleksibelitas, menunjukkan pada hasil 
kerja yang memungkinkan adanya berbagai kemungkinan 
dan hasil untuk mendukung terjadinya dialog aktif  ketika 
proses penyelesaian masalah berlangsung; 3) perhatian, yang 
menunjukkan setiap siswa komitmen untuk saling mendengar 
dan memahami apapun pendapat yang dikemukakan oleh 
siswa lainnya; 4) Usaha untuk membangun hubungan yang 
baik agar terbangunnya rasa percaya diri setiap siswa ketika 
mengikuti aktivitas belajar; dan 5) bersama-sama mencari 
respon yang paling tepan dengan melakukan identifikasi 
berbagai kemukinan jawaban dalam memecahkan masalah 
yang sedang didiskusikan.

Memperhatikan penjelasan teori di atas, pembelajaran 
konstruktivis memiliki prinsip bahwa pembelajaran merupakan 
proses interaksi individu dengan lingkungannya, dimana siswa 
memanfaatkan pengetahuan yang dimiiki (prior konowlodge) 
untuk memahami materi baru dengan menyelesaikan 
permasalahan menggunakan cara-cara yang mereka pahami, 
semnetara guru berperan sebaga kontrol agar terjadi proses 
belajar yang aktif  dimana terbangunnya komunikasi aktif  
antar siswa dan memberikan bantuan jika dibutuhkan.

Dalam menjalankan proses tersebut dapat diterapkan 
metode belajar” problem base learning problem-based learning is a 

52 Dollard. Et.al. N., Christensen, L., Colucci, K., Epanchin, B. (1996). 
Constructive Classroom Management: Focus on Exceptional Children. Vol. 29, 
Issue 2. Retrieved April 20, 2007, from Academic Search Premier.yang menurut 
Dollar et. al (1996:7),
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learning approach where students work on authentic problems with 
a view to construct their own knowledge, develop inquiry and higher 
level thinking skills, and develop independence and confidence”53. 

Pembelajaran berbasis masalah adalah bentuk strategi 
belajar mengajar yang lain; dimana para siswa banyak 
menghadapi tantangan untuk mencari solusi  atas permasalahan 
di dunia nyata. Permasalahan tersebut membangun keingin-
tahuan siswa untuk mencoba melibatkan diri pada serangkaian 
aktivitas  pembuktian dari pemikiran kritis dan analitis.

Pembelajaran matematika berbasis budaya Sasak yang 
berlandaskan yang menekankan pada terjadinya proses 
pengembangan pemahaman siswa melalui kondisi real 
lingkungan belajar juga memiliki prinsip yang sama dengan 
pembelajaran matematika realistic pada teori cognitive 
distribution dan sosiocultural theory dengan menggunakan 
teori belajar konstructivism yang mengedepankan peran 
aktif  siswa dalam menyelesaikan masalah yang dekat dengan 
kehidupan sehari-hari atau lingkungan siswa selaras dengan 
teori pembelajaran matematika realistik yang memandang 
mateatika adalah aktivitas manusia dan merupakan aktivitas 
penemuan kembali melalui masalah sehari-hari, sebagaimana 
pendapat yang mengatakan bahwa: 

“Pendidikan matematika realistik memandang “mathematics as a 
human activity” sehingga belajar matematika yang dipandangnya 
paling baik adalah dengan melakukan penemuan kembali (re-
invention) melalui masalah sehari-hari (daily life problems) dan 
selanjutnya secara bertahap berkembang menuju ke pemahaman 
matematika formal”54. 

Pembentukan konsep atau prosedur matematik pada 

53 Arends. Learning to Teach (belajar untuk mengajar). (terjemahan 
Helly Prajitno soetjipto & Sri Mulyantini soetjipto). New York: The McGraw-Hill 
Campanies, Inc. 2008. hlm. 35

54 Lange. No Change without problems. Tersedia dalam CD-Rom of  
Freundenthal Institute for ICME9 in Japan, July 2000. hal. 56
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diri siswa dilakukan melalui proses matematisasi yang 
dikerjakan oleh siswa yang dimulai dengan masalah-masalah 
kontekstual yang ada di sekitar siswa. Masalah kontekstual 
tersebut dalam model pembelajaran yang dikembangkan 
menggunakan produk-produk budaya Sasak. Usaha untuk 
melakukan penyelesaian masalah dengan melakukan usaha 
penemuan kembali juga merupakan bagian dari pembelajaran 
discovery learning dan problem solving. Proses penemuan 
kembali dengan melakukan pemecahan masalah akan sangat 
dipengaruhi oleh kemampuan siswa melakukan observasi 
msalah sekitar sampai dengan mempresentasikannya. Hal 
tersebut merupakan prinsip dari pendekatan saintifik dimana 
“pendekatan saintifik yang terdiri dari sintak: a. mengamati; b. 
menanya; c. mengumpulkan informasi; d. mengasosiasi; dan 
e. mengkomunikasikan55”.

Memperhatikan penjelasan di atas, pembelajaran 
matematika dengan menggunakan produk budaya 
(athnomatematika) dalam kerangka teori belajar lebih 
mengarah pada teori belajar sosiocultural yang merupakan 
bagian dari teori belajar cognitive development. Pembelajaran 
matematika berbasis budaya Sasak merupakan model 
pembelajaran yang berprinsip pada intraksi antar siswa dalam 
kontrol guru untuk melakukan penyelesaian masalah yang 
bersumber dari produk budaya Sasak dan dilakukan melalui 
kegiatan berkelompok yang menuntut peran aktif  setiap siswa 
dalam kerja tim.

C. Etnhomatematika Dalam Budaya Sasak

Mengacu pada hasil Kongres International Congress 
of Mathematics Education ke-10 terdapat beberapa tujuan 
dilakukannya diskusi tentang isu etnomatematika, yaitu :

55 Marsigit. Pengembangan pembelajaran matematika berbasis 
ethnomatematka. Makalah di sajikan di seminar nasional matematika dan 
pendidikan matematika, di STKIP PGRI Sumatera Barat. 2016. hlm. 29
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1. Apakah hubungan antara etnomatematika, matematika 
dan antropologi, dan politik pendidikan matematika.

2. Bagaimana membuktikan lebih jauh lagi, bahwa program 
sekolah berhasil mencapai tujuan dalam menggabungkan 
ide etnomatematika.

3. Apa implikasi dari penelitian etnomatematika bagi 
matematika dan pendidikan matematika.

4. Apa hubungan perbedaan bahasa atau fitur budaya dalam 
menghasilkan konsep matematika56.
Isu tersebut di atas untuk mengimbangi kecenderungan 

pembelajaran matematika hanya dimanfaatkan untuk menyelesaikan 
permasalahan matematika itu sendiri serta konstruksi kondisi sehari-
hari guna membangun pemahama matematika. Ethnomatematika 
diperkenalkan sebagai sebuah pendekatan dalam memahami dan 
membelajarkan matematika pada siswa. Konsep ethnomatematika 
muncul untuk melengkapi berbagai pendekatan yang ada, seperti 
matematika realistik, konstruktivis, dan lain sebagainya. Konsep 
“ethno” sendiri dapat dipahami sebagai sesuatu yang berada di akar 
rumput bukan sesuatu yang berada pada tataran ide. etnomatematika 
diartikan sebagai: “The mathematics which is practiced among 
identifiable cultural groups such as national- tribe societies, labour groups, 
children of  certain age brackets and professional classes”57. Matematika 
merupakan apa yang dipraktekkan oleh kelompok budaya seperti 
suku masyarakat dalam Negara tertentu, kelompok buruh, anak-
anak dari kelompok usia tertentu dan kelas professional.

Keberadaan budaya daerah dalam satu Negara tidak dapat 
diabaikan dalam dalam kehidupan masyarakat, dikarenakan 
masing-masing budaya daerah memiliki peranan yang sangat 

56 Favilli. Ethnomathematics And Mathematics Education. Proceedings 
of  the 10th International Congress of  Mathematics Education Copenhagen. 
Dipartimento di Matematica Università di Pisa Tipografia Editrice Pisana Pisa. 
2001. hal. 3

57 D’Ambrosio. Ethnomathematics and its place in the history and 
pedagogy of  mathematics. For the Learning of Mathematics, 5(1), 44-48. 1985. 
hal. 44
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penting dalam menentukan kehidupan bermasyarakat. 
Nilai dan produk budaya yang dekat dan tertanam di dalam 
masyarakat Indonesia merupakan sebuah kekuatan yang luar 
biasa dan perlu dimanfaatkan dengan baik sebagai basis dalam 
mengembangkan berbagai aspek kehidupan termasuk bidang 
pendidikan daan pembelajaran. Budaya sasak sebagaimana 
budaya daerah lainnya juga memiliki produk budaya yang 
dapat di kembangkan menjadi basis pembelajaran matematika. 
Ethnomatematika yang terdapat dalam budaya sasak 
ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ethnomatematika dalam budaya Sasak

No Objek Ethno Ethnomatematika 
yang digali SK yang Didukung  Kelas

Artefak Produk Budaya Sasak

1

Bale Terang : Kamar 
tidur raja Lombok

Mengamati bentuk 
segi banyak yang 
menutupi unsur 
rumah adat Sasak
Menentukan luas 
persegi yang disusun 
oleh berbagai bentuk 
bangun datar

3.11 Menemukan 
bangun segibanyak 
beraturan maupun 
tak beraturan yang 
membentuk pola 
pengubinan melalui 
pengamatan
3.13 Memahami luas 
segitiga, persegi 
panjang, dan persegi

SD/ IV

2

Jalan menuju 
pemandian raja 

sasak

Mengamati pola 
pengubinan dan 
bentuk persegi

Menentukan luas 
permukaan dengan 
menggunakan konsep 
luas persegi.

4.4 Melakukan 
pengubinan 
menggunakan segi 
banyak beraturan 
tertentu

3.13 Memahami luas 
segitiga, persegi 
panjang, dan persegi

SD/ IV 
& V
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No Objek Ethno Ethnomatematika 
yang digali SK yang Didukung  Kelas

Pintu gerbang 
menuju balai 

pertemuan raja 
yang terdapat di 
taman mayure

Mengamati dan 
mengidentifikasi Pola 
bangun datar yang 
membentuk satu 
bangunan tertentu

4.9 Meng-
embangkan, dan 
membuat berbagai 
pola numerik dan 
geometris
3.8 Menaksir dan 
menghitung luas 
permukaan bangun 
datar yang tidak 
beraturan dengan 
menerapkan prinsip-
prinsip geometri

SD/ IV
SMP/
VII

Produk Budaya Hasil Kerajinan Sasak

Ceraken: tempat 
menaruh bumbu 
dapur dan obat-

obatan

Menghitung luas 
permukaan bangun 
datar yang tersusun 
dari beberapa bangun 
datar yang sama.
mengamati sifat-sifat 
bangun datar 
Membandingkan 
sudut yang 
sejajar dan salang 
membelakangi
Menemukan pola 
bangun datar yang 
membentuk bangun 
ruang tertentu

3.14 Menentukan 
hubungan antara 
satuan dan atribut 
pengukuran termasuk 
luas dan keliling 
persegi panjang 
3.6 Meng-
identifikasi sifat-sifat 
bangun datar dan 
menggunakannya 
untuk menentukan 
keliling dan luas
4.9 Meng-
embangkan, dan 
membuat berbagai 
pola numerik dan 
geometris

SD/IV
SMP/
VII
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No Objek Ethno Ethnomatematika 
yang digali SK yang Didukung  Kelas

Parane’: alat untuk 
memintal benang 

Memahami sifat-sifat 
segi banyak beraturan

3.6 Mengidentifikasi 
sifat-sifat bangun 
datar dan 
menggunakannya 
untuk menentukan 
keliling dan luas

SD/V
SMP/
VII

Produk Budaya Kesenian Sasak

 
Gendang Bleq dan
          Rincik

Mengamati bentuk 
lingkaran dang 
tabung serta 
menentukan luas dan 
volumenya

3.5 Mengenal unsur-
unsur lingkaran 
4.3. Menghitung 
volume tabung, limas, 
dan krucut

SD/V
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BAB V

desain pembelajaran matematika

A. Komponen Desain Pembelajaran dengan Pendekatan 
Problem Solving

Desain model pembelajaran meliputi sintaks, sistem 
sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak instruksional 
dan dampak pengiring. Komponen-komponen tersebut 
merupakan garis besar model pembelajaran yang berguna 
bagi penyusunan prototipe awal model pembelajaran yang 
akan dikembangkan.

Untuk itu akan diberikan batasan pengertian tentang 
model pembelajaran matematika berdasarkan problem solving. 
Maksud dari model tersebut adalah suatu rencana atau pola 
yang akan digunakan sebagai acuan untuk membuat rancangan 
pembelajaran pada setiap proses belajar mengajar yang 
akan dilakukan dan untuk menyusun rencana pembelajaran 
berdasarkan pendekatan problem solving.

Berikut akan dijelaskan unsur-unsur pengembangan 
model pembelajaran yang meliputi:

1. Sintaks
Sintaks (syntax) menunjuk pada keseluruhan alur atau 

urutan kegiatan pembelajaran. the syntax or phasing of  the model 
describes the model in action58. Dengan demikian sintaks akan 

58 Joyce & Weil Model of teaching. New York : Allyn & Bacon: A Simon 
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sangat membantu untuk melakukan proses pembelajaran 
secara berurutan, karena setiap aktivitas belajar terdiri dari 
beberapa tahapan yang menjadi satu kesatuan dalam proses 
pembelajaran.

Untuk itu, tujuan dari sintaks model pembelajaran 
matematika dengan pendekatan problem solving adalah 
bagaimana mengurutkan kegiatan pembelajaran dari awal 
sampai akhir proses pembelajaran. Setiap fase sintaks model 
pembelajaran yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

a. Langkah-langkah pengelolaan pembelajaran dengan 
pendekatan problem solving diawali dengan apersepsi untuk 
mengembangkan sikap positif  terhadap matematika, 
kemudian diinformasikan materi yang akan dipelajari, 
standar kompetensi, kompetensi dasar, hasil belajar 
dan tujuan pembelajaran. Guru menyampaikan kepada 
peserta didik apa yang mereka akan lakukan dalam 
kegiatan pembelajaran serta memberikan motivasi 
kepada peserta didik untuk mengaitkan materi pelajaran 
dengan kondisi sehari-hari.

b. Selanjutnya kegiatan belajar dilakukan dengan 
menyajikan informasi dan pemecahan masalah, dengan 
mengajukan berbagai masalah yang bersumber dari 
kehidupan sehari-hari dan meminta peserta didik untuk 
memahami masalah secara individu ataupun kelompok, 
serta pada saat-saat tertentu guru membantu peserta 
didik dalam memecahkan masalah.

c. Setelah melakukan fase kedua, kegiatan pembelajaran 
dilanjutkan dengan memaparkan dan mengembangkan 
hasil kerja peserta didik yang telah dilakukan baik 
secara individu ataupun kelompok serta memberikan 
kesempatan pada peserta didik lainnya untuk menanggapi 
hasil kerja temannya disertai alasan-alasan yang logis. 

& Schuter Company. 2009. hlm. 15
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Di tengah-tengah proses pembelajaran yang sedang 
berlangsung guru juga dapat mengajukan pertanyaan 
dan mendorong peserta didik untuk mengajukan ide-
ide secara terbuka terkait dengan materi yang sedang 
dipelajari. Karena keterampilan menyampaikan ide-ide 
di depan kelas merupakan salah satu kompetensi yang 
diharapkan dengan menggunakan model pelajaran yang 
dikembangkan.

d. Setelah semua aktivitas dari fase pertama sampai fase 
ketiga dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis tenatng 
hasil kerja yang dilakukan peserta didik baik secara 
individu ataupun kelompok. Dan untuk lebih meyakinkan 
kita tentang pemahaman yang dimiliki peserta didik 
guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
bertanya atas hal-hal yang belum dipahami. Selam 
proses berlangsung guru juga sesekali dapat menguji 
pemahaman peserta didik atas konsep atau prinsip yang 
ditemukan, sekaligus melengkapi pemikiran peserta 
didik atas apa yang masih belum dipahami dengan 
menyelesaikan beberapa contoh permasalahan.
Secara garis besar tahap-tahap pembelajaran dengan 

model pembelajaran matematika dengan pendekatan problem 
solving adalah (1) apersepsi pelajaran; (2) menyajikan informasi 
dan pemecahan masalah dengan strategi dan langkah-langkah 
model problem solving; (3) memaparkan dan mengembangkan 
hasil kerja yang dilakukan peserta didik dan guru; dan (4) 
menganalisis dan mengevaluasi pemahaman peserta didik 
dalam menyelesaikan permasalahan matematika dengan 
menggunkan model yang dikembangkan. 

Kegiatan setiap fase dalan sintaks model pembelajaran 
matematika berdasarkan problem solving tersebut disajikan 
dalam table berikut:
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Tabel Kegiatan Guru dalam Setiap Fase Sintaksis Model 
Pembelajaran Matematika Berdasarkan Problem solving

No Tahapan 
Pembelajaran Kegiatan Guru

1 Apersepsi pelajaran

Menginformasikan tentang materi pokok, standar 
kompetensi, kompetensi dasar, hasil belajar dan tujuan 
pembelajaran.
Menciptakan persepsi positif pada diri peserta didik 
tentang matematika
Menjelaskan strategi dan langkah-langkah problem 
solving
Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk 
mengaitkan materi pelajaran dengan kondisi sehari-hari

2
Menyajikan informasi 
dan pemecahan masalah

Mengajukan berbagai masalah yang bersumber dari 
lingkungan sekitar
Mengarahkan peserta didik untuk memahami berbagai 
macam masalah secara individu ataupun kelompok
Memotivasi dan membantu peserta didik untuk menyusun 
sebuah rencana penyelesaian masalah
Memotivasi peserta didik untuk melaksanakan rencana 
penyelesaian masalah
Membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah
Menyarankan peserta didik untuk memeriksa ulang hasil 
penyelesaian masalah yang dilakukan

3
Memaparkan dan 
mengembangkan hasil 
kerja

Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
memaparkan hasilnya
Membimbing peserta didik dalam menyajikan hasil 
kerjanya.
Memberikan kesempatan pada peserta didik lain untuk 
memberikan masukan atas hasil kerja temannya
Memotivasi peserta didik untuk selalu dapat 
mengungkapkan ide-ide yang dimiliki secara terbuka
Mengontrol proses belajar agar berjalalan dengan efektif
Memberikan pertanyaan atau masukan atas hasil kerja 
peserta didik
Menguji pemahaman peserta didik
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No Tahapan 
Pembelajaran Kegiatan Guru

4

Menganalisis dan 
mengevaluasi 
pemahaman peserta 
didik

Bersama dengan peserta didik membahas ulang hasil kerja 
peserta didik
Momotivasi peserta didik untuk selalu dapat 
mengembangkan kemampuannya dalam menyelesaikan 
masalah terkait dengan kehidupan sehari-hari
Mengevaluasi materi yang dipelajri: menyimpulkan materi 
pelajaran atau pemberian tugas

2. Sistem sosial
Menurut Joyce & Weil the social system describes student 

and teacher roles and relationships and the kind of  norms that are 
encouraged59. maksud dari pendapat tersebut adalah sistem sosial 
menyatakan peran dan hubungan peserta didik dan guru, dan 
jenis-jenis norma yang dianjurkan. Peranan kepemimpinan 
guru sangat berbeda dari satu model ke model lainnya. Dalam 
model ini, dikembangkan suasana demokratis. Interaksi antar 
peserta didik dalam melakukan aktivitas belajar mendapat 
penekanan penting dalam model ini. Demikian juga interaksi 
antar peserta didik dalam kelas pada fase diskusi dan negosiasi, 
mendapat penekanan penting. 

Guru berfungsi menfasilitasi agar aktivitas PBM ini dapat 
berlangsung baik. Guru perlu pula mengorganisasi PBM sebaik 
mungkin agar peserta didik tetap di dalam aktivitas atau tugas 
belajar (on-task), dan menfasilitasi dan memotivasi peserta didik 
agar terjadi kerjasama yang baik dalam penyelesaian masalah.

3. Prinsip Reaksi 
Prinsip ini berkaitan dengan cara guru memperhatikan 

dan memperlakukan peserta didik, termasuk bagaimana guru 
memberikan respon terhadap pertanyaan, jawaban, tanggapan, 
atau apa yang peserta didik lakukan. “Principles of  reaction tell 
the teacher how to regard the learner and how to respond to what the 
learned do”60.

59 Joyce & Weil…………………………….. 2009. hlm. 15
60 Joyce & Weil…………………………….. 2009. hlm.16
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Pada model ini, guru berperan sebagai fasilitator, dan 
moderator. Sebagai fasilitator, guru menyediakan sumber-
sumber belajar, mendorong peserta didik untuk belajar, dan 
memberikan bantuan bagi peserta didik untuk dapat belajar 
dan mengkonstruksi pemahamannya secara optimal. Sebagai 
moderator, guru memimpin aktivitas belajar peserta didik baik 
secara individu ataupun kelompok serta dalam penyampaian 
hasil kerja peserta didik. 

Beberapa perilaku guru (prinsip-prinsip reaksi) yang 
diharapkan dalam model ini adalah sebagai berikut.

a) Memberikan perhatian pada penciptaan suasana 
demokratis dan membangun interaksi peserta didik yang 
kondusif  dan dinamis dalam kelompok kecil atau kelas. 

b) Menyediakan dan mengelola sumber-sumber belajar 
yang realistik dan relevan yang dapat mendukung peserta 
didik melakukan aktivatas atau pemecahan masalah. 

c) Mengarahkan peserta didik sehingga dapat 
mengkonstruksi pengetahuan melalui aktivitas kelompok 
atau diskusi kelas. Guru perlu menghindarkan diri dari 
adanya kebiasaan transfer pengetahuan.

d) Memberikan bantuan terbatas pada setiap peserta didik 
(individual atau kelompok) berupa penjelasan secukupnya 
tanpa memberikan jawaban atas masalah yang dipelajari 
(prinsip scaffolding), atau bantuan berupa pertanyaan-
pertanyaan yang terfokus yang berkaitan dengan realitas 
peserta didik agar peserta didik dapat menyadari akan 
hubungan konsep-konsep terkait yang sementara dikaji 
dan penerapannya dalam menyelesaikan masalah. 

e) Menghargai pendapat peserta didik dan mendorong 
peserta didik untuk dapat bersikap lebih kritis dalam 
mengkaji masalah yang berkaitan dengan kehidupan 
sehari-hari. 

f ) Menempatkan diri sebagai suatu sumber yang fleksibel 
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untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok peserta didik. 
Guru perlu menghindari keinginan untuk memposisikan 
diri sebagai sumber utama pengetahuan bagi peserta 
didik.

4. Sistem Pendukung
Sistem pendukung (support system) suatu model 

pembelajaran merupakan semua sarana, bahan dan alat yang 
diperlukan untuk menerapkan model tersebut. “We use this 
concep to discribe not the model it self  so much as the supporting 
condition necessary for its existence”61. Dalam pembelajaran 
dengan menggunakan model pembelajaran matematika 
berdasrkan problem solving diperlukan sejumlah bahan dan 
media pembelajaran. 

Untuk setiap pokok bahasan yang akan dibahas, guru 
perlu menyiapkan bahan ajar yang realistik bagi peserta didik 
(baik berupa buku peserta didik, hand out, dan sebagainya), 
lembar kegiatan peserta didik (LKS), perangkat evaluasi, 
dan media pembelajaran yang relevan. Akan tetapi dalam 
penelitian yang akan dilakukan sistem pendukung yang kan 
disusun yaitu Rencana Program Pembelajaran (RPP) dan 
perangkat evaluasi.

5. Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 
Setiap model pembelajaran selalu diharapkan 

menghasilkan dampak instruksioanal dan dampak pengiring. 
Mengenai  dampak pembelajaran: 

The effects of  an environment can be direct-disigned to come from 
the content and skills on wich the aactivies are based. Or effects can 
be implicit in the learning environment. The discription of  the effects 
of  model can validly be categorized as the direct or instruktional 
effects and the direct or nurturant effects. The instructional effects 
are those directly achieved leading the learner in certain direction. 
The nurturant come from experincing the environtment created by 

61 Joyce & Weil…………………………….. 2009. hlm. 16
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the model62. 

Pembelajaran dengan menggunakan model yang 
dikembangkan menempatkan peserta didik sebagai subjek 
dalam PBM., guru tidak lagi berfungsi sebagai pemberi ilmu, 
tetapi lebih sebagai fasilitator. Guru menyiapkan berbagai 
perangkat pembelajaran, mengorganisasi peserta didik dalam 
melakukan aktivitas belajar, mendorong peserta didik untuk 
dapat belajar lebih terfokus dan optimal, mengarahkan diskusi 
peserta didik, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
realistik yang merangsang peserta didik untuk berpikir. 

Dalam model ini, peserta didik tidak menerima informasi 
secara pasif, tetapi peserta didik secara aktif  mengkonstruksi 
pengetahuan. Model ini dirancang untuk memberikan 
kesempatan bagi peserta didik melakukan aktivitas atau 
pemecahan masalah realistik secara individu ataupun 
kelompok serta saling melengkapi satu sama lain. Hal ini akan 
memungkinkan peserta didik untuk dapat memahami sendiri 
suatu konsep atau prinsip matematika dan meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah.  Model ini juga dapat 
mengembangkan kemampuan berpikir dan kemampuan 
bekerjasama peserta didik.  

a. Dampak Instruksional 
1. Kemampuan Pemecahan Masalah 
 Dengan menggunakan model pembelajaran 

matematika dengan pendekatan problem solving 
dalam setiap PBM, peserta didik dalam masing-
masing kelompok kecil diberikan tugas melakukan 
aktivitas atau memecahkan masalah tertentu. 
Tugas yang diberikan ini dapat berupa serangkaian 
petunjuk melakukan aktivitas yang diarahkan untuk 
menemukan aturan tertentu, atau berupa soal-
soal nonrutin yang berkaitan dengan keseharian 

62 Joyce & Weil…………………………….. 2009. hlm. 16
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peserta didik (kontekstual) yang diselasaikan secara 
individu ataupun kelompok.

 Soal-soal nonrutin tersebut dapat diselesaikan 
secara lebih baik, aktivitas semacam ini yang 
secara terus menerus dilakukan dalam setiap PBM, 
diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan 
peserta didik dalam hal pemecahan masalah. 

2. Kemampuan Berpikir Kritis 
 Selama ini pengajaran dengan model konvensional 

lebih menitik beratkan pada perolehan 
pengetahuan konseptual dan prosedural, dan 
kurang memberikan perhatian pada pengembangan 
kemampuan berpikir. Dalam pembelajaran dengan 
menggunakan model yang dikembangkan, peserta 
didik diperhadapkan dengan banyak masalah yang 
harus dipecahkan, peserta didik diperhadapkan 
pada pertanyaan-pertanyaan yang merangsang 
berpikir peserta didik. Dengan demikian 
belajar menggunakan model ini akan dapat 
mengembangkan kemampuan berpikir peserta 
didik. 

3. Kemampuan Komunikasi Matematika
 Komunikasi  matematika yang dimaksudkan di sini 

adalah peristiwa-peristiwa yang saling berhubungan 
di mana terjadi penyampaian dan penerimaan 
pesan-pesan matematika di dalam suatu lingkungan 
kelas. Pesan-pesan matematika di sini berkaitan 
dengan materi matematika yang sedang dipelajari 
peserta didik dalalm PBM. Cara penyampaian atau 
pengalihan pesan ini dapat dilakukan secara tertulis 
atau secara lisan.

 Pembelajaran matematika dengan menggunakan 
model yang akan dikembangkan, peserta didik tidak 
hanya difasilitasi untuk dapat mengkonstruksikan 
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pengetahuan dan memecahkan masalah, tetapi 
peserta didik juga diarahkan untuk dapat 
menjelaskan hasil konstruksi pengetahuan dan 
hasil pemecahan masalah yang diperolehnya. 

b. Dampak Pengiring
1. Kemandirian atau Otonomi dalam Belajar
 Dalam pembelajaran dengan menggunakan model 

yang dikembangkan, peserta didik tidak menerima 
informasi (pengetahuan) secara pasif  dari gurunya, 
tetapi peserta didik berupaya sendiri melalui 
aktivitas kelompok untuk mengkonstruksi sendiri 
pengetahuan tersebut. Kondisi semacam ini akan 
menumbuhkan kemandirian atau otonomi peserta 
didik dalam belajar. Peserta didik tidak lagi menjadi 
orang yang pasif  menunggu transfer pengetahuan 
dari gurunya, tetapi akan lebih aktif  mencari dan 
mengungkapkan ide-idenya yang terkait dengan 
permasalah yang berasal dari lingkungan sekitar 
untuk dicarikan penyelesainnya. 

2. Sikap Positif  terhadap Matematika 
 Dalam model yang dikembangkan ini, peserta 

didik terlibat secara aktif  dalalm PBM, baik 
dalam mempelajari bahan ajar, mengkonstruksi 
pengetahuan sendiri, maupun dalam mengerjakan 
aktivitas hands-on dan memecahkan masalah. 
Kondisi ini akan membuat PBM menjadi lebih 
menyenangkan, sehingga kesan matematika 
sebagai pelajaran yang sulit, bahkan menakutkan 
sedikit demi sedikit dapat diubah. 

 Dengan demikian belajar matematika dengan 
menggunakan model yang dikembangkan juga 
akan dapat menumbuhkan sikap positif  terhadap 
matematika. Sebab dalam prosesnya selalu dikaitkan 
dengan aktivitas peserta didik dalam kehidupan 
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sehari-hari dan dapat dirasakan manfaatnya secara 
langsung.

B. Desain Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan 
Ethnomatematika

Komponen Desain pembelajaran matematika berbasis 
budaya yang dicontohkan menggunakan Budaya Sasak meliputi 
Sintak, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dan 
dapak pembelajaran serta pendukung. Tabel pengembangan 
proses pembelajaran matematika berbasis budaya Sasak 
sebagai berikut:

Pengembangan Komponen Pembelajaran Matematika 
Berbasis Budaya Sasak

Bahan Kajian Rincian Hasil kajian Komponen 
yang didukung

Refrensi 
Normatif

Teori Belajar
Cognitive Approach
Social Cognitive 
(Bandura)
Cognitive Informtion 
processing (Piaget)
Sosiocultural theory 
(Vygotsky)
Cognitive Distribution 
(Hutchin’s)

Metode belajar:
Problem base learning 
Discovery learning
Realistik mathematics
Saintific appro ach
Problem solving

Sintak 
Sistem sosial 
Prinsip reaksi 
Dampak 
Pembelajaran

Budaya Sasak

Sistem dan nilai Budaya 
Sasak

Sistem sosial dan 
Komunikasi masyarakat 
Sasak (Tindih, Solah, 
dan pacu, Titi bahasa) 
dalam pelaksanaan 
Sangkep

Produk Budaya
Artefak (Kesenian, 
Rumah adat, Kerajinan, 
dan alat musik) Sistem 

pendukug

Kurikulum Perangkat Pembelajaran RPP, LKS, Buku Ajar
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Hasil kajian tentang teori belajar dan sistem budaya Sasak 
di atas akan mendasari pengembangan model pembelajaran 
matematika berbasis budaya Sasak. Adapun komponen-
komponen pembelajaran yang ditetapkan berdasarkan 
pendapat ( Joys & Will, 1980) sebagai berikut:

1. Sintaks

Sintaks (syntax) menunjuk pada keseluruhan alur atau 
urutan kegiatan pembelajaran. menurut ( Joyce & Weil, 
1980:15) the syntax or phasing of  the model describes the model 
in action. Dengan demikian, sintaks akan sangat membantu 
untuk melakukan proses pembelajaran secara berurutan, 
karena setiap aktivitas belajar terdiri dari beberapa tahapan 
yang menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajaran.

Mengaplikasikan kerangka teori konstruktivisme dalam 
melaksanakan pembelajaran, guru perlu memperhatikan 
beberapa hal yang menurut (Rogoff, 1990) sebagai berikut, 
yaitu: “…stimulating children’s interest in cognitive task, simplifying 
task so that children can manage them, motivating children and 
providing direction to their activities, giving feedback, controlling 
their frustration and risk, and, demonstrating idealized versions of  
the acts to be performed”. (Bruning, et.al. 2011:199). Pendapat 
tersebut menegaskan peran guru dalam proses belajar mengajar 
sangat penting, akan tetapi tidak sampai menghambat siswa 
mengkonstruksi pemahamannya sendiri, guru berperan hanya 
sebagai fasilitator yang akan memberikan pengantar berupa 
petunjuk aktivitas belajar dan sewaktu-waktu memberikan 
bantuan jika diperlukan atau ketika menganggap siswa dalam 
masalah, sehingga siswa tersebut tidak dapat menyelesaikan 
permasalahan yang sedang dikerjakan.

Pembelajaran untuk membangun pengetahuan siswa 
dilakukan dengan menyiapkan petunjuk proses pembelajaran 
dan membantu siswa melakukan refleksi dalam berinteraksi 
dan berprestasi. Jika kita kaitkan dengan pendapat Ebbut S 
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dan Straker, A, 1995 (Marsigit, 2016:30) pada tahap persiapan 
guru harus menyiapkan lingkungan belajar matematika dan 
merencanakan kegiatan matematika. Dalam dua kegiatan 
tersebut, rincian aktivitas yang dapat dilakukan oleh guru, 
yaitu:

1. Merencanakan lingkungan belajar matematika
a. Menentukan sumber ajar yang diperlukan
b. Merencanakan kegiatan yang bersifat fleksibel
c. Merencanakan lingkungan fisik pembelajaran 

matematika
d. Melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan 

belajar matematika
e. Mengembangkan lingkungan sosial siswa
f. Merencanakan kegiatan untuk bekerjasama
g. Mendorong siswa saling menghargai
h. Menelusuri perasaan siswa tentang matematika
i. Mengembangkan model-model matematika

2. Merencanakan kegiatan matematika
a. Merencanakan kegiatan matematika yang seimbang 

dalam hal:  materi, waktu, kesulitan, aktivitas, dsb
b. Merencanakan kegiatan matematika yang terbuka
c. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan 

kemampuan siswa
d. Mengembangkan topic matematika
e. Membangun mental matematika
f. Kapan dan bilamana membantu siswa?
g. Menggunakan berbagai sumber ajar (buku yang 

bervariasi)
Pembelajaran matematika berbasis budaya Sasak 

mengedepankan keaktifan siswa baik secara kelompok 
maupun individu, kegiatan tersebut dilakukan untuk 
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melatih kemandirian siswa dalam menemukan solusi dari 
permasalahan yang sedang diselsaikan, guru dalam proses 
pembelajaran bertindak sebagai mediator dan memastikan 
siswa mengedepankan nilai-nilai budaya Sasak sebagai prinsip 
dalam membangun hubungan antara guru dengan siswa 
maupun siswa dengan siswa lainnya, hal tersebut dilakukan 
untuk memastikan terciptanya kondisi saling menghargai 
dalam mengungkapkan pendapat seperti prinsip yang 
diterapkan dalam kegiatan sangkep dan mengunduh rerasaan 
pada masyarakat Sasak. 

Tahap-tahap pembelajaran dengan model pembelajaran 
matematika berbasis budaya Sasak mengacu pada tahap 
pembelajaran berbasis masalah menurut Arends (2008), yaitu:  
“Giving the orientation of  the problem to students; organizing the 
students to examine; Assisting the investigation independently and 
groups; Developing and present the artifacts and exhibit; Analyzing 
and evaluate the process of  answer the problem”. Tahapan tersebut 
disesuaikan untuk dapat dilaksanakan pada 3 (tiga) kegiatan 
inti dalam pembelajaran, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, 
dan penutup. 

Memperhatikan tahapan kegiatan pembelajaran di atas, 
tahapan aktivitas siswa dalam model pembelajaran matematika 
berbasis budaya Sasak adalah adalah (1) apersepsi pelajaran; 
(2) menyajikan informasi dan pemecahan masalah; (3) 
memaparkan dan mengembangkan hasil kerja yang dilakukan 
siswa dan guru; dan (4) menganalisis dan mengevaluasi 
pemahaman siswa dalam menyelesaikan permasalahan 
matematika dengan menggunkan model pembelajaran yang 
dikembangkan. Rincian aktivitas pada setiap tahap seperti 
yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:
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Sintaks Model Pembelajaran Matematika Berbasis Budaya 
Sasak

No Tahapan Pembelajaran Kegiatan Guru

1 Apersepsi pelajaran

Menginformasikan tentang materi pokok, standar 
kompetensi, kompetensi dasar, hasil belajar dan tujuan 
pembelajaran.
Menciptakan persepsi positif pada diri siswa tentang 
matematika dan menjunjung sikap tindih dan solah 
dalam mengikuti pembelajaran.
Menjelaskan strategi dan langkah pennyelesaian 
masalah.
Memberikan motivasi kepada siswa untuk mengaitkan 
materi pelajaran dengan produk budaya Sasak.

2
Menyajikan informasi 
dan pemecahan 
masalah

Mengajukan berbagai masalah yang bersumber dari 
produk budaya Sasak.
Mengarahkan siswa untuk memahami berbagai 
masalah secara individu ataupun kelompok.
Memotivasi dan membantu siswa untuk menyusun 
sebuah rencana penyelesaian masalah dengan prinsip 
briuk tinjal.
Memotivasi siswa untuk melaksanakan rencana 
penyelesaian masalah
Membantu siswa dalam menyelesaikan masalah
Menyarankan siswa untuk memeriksa ulang hasil 
penyelesaian masalah yang dilakukan

3
Memaparkan dan 
mengembangkan 
hasil kerja

Memberikan siswa kesempatan memaparkan hasil 
kerja menggunakan base krame.
Membimbing siswa menyajikan hasil kerjanya.
Memberikan kesempatan pada siswa lain untuk 
memberikan masukan atas hasil kerja temannya 
Memotivasi siswa untuk selalu dapat mengungkapkan 
ide-ide yang dimiliki secara terbuka dengan 
memperhatikan indit basa
Mengontrol proses belajar agar berjalalan efektif
Memberikan pertanyaan atau masukan atas hasil kerja 
siswa
Menguji pemahaman siswa
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No Tahapan Pembelajaran Kegiatan Guru

4
Menganalisis dan 
mengevaluasi 
pemahaman siswa

Bersama dengan siswa membahas ulang hasil kerja 
siswa
Momotivasi siswa untuk mengembangkan 
kemampuannya dalam menyelesaikan masalah terkait 
dengan kehidupan sehari-hari
Mengevaluasi dan menyimpulkan materi pelajaran 
atau pemberian tugas

2. Sistem sosial
Menurut Joyce & Weil (1980: 15) the social system describes 

student and teacher roles and relationships and the kind of  norms that 
are encouraged. Maksud dari pendapat tersebut adalah sistem 
sosial menunjukkan peran dan hubungan siswa dan guru, dan 
jenis-jenis norma yang dianjurkan. Peranan kepemimpinan 
guru sangat berbeda dari satu model ke model lainnya. Dalam 
model ini, dikembangkan suasana demokratis. Interaksi antar 
siswa dalam melakukan aktivitas belajar mendapat penekanan 
penting dalam pelaksanaan model pembelajaran ini. 

Guru bertugas sebagai fasilitator agar aktivitas PBM 
dapat berlangsung dengan baik. Guru perlu mengorganisasi 
PBM sebaik mungkin agar siswa tetap di dalam aktivitas atau 
tugas belajar (on-task) serta menfasilitasi dan memotivasi siswa 
agar terjadi kerjasama yang baik dalam penyelesaian masalah. 
Sistem sosial pada pelaksanaan pembelajaran mendukung 
terciptanya suasan yang demokratis, terjadinya kerjasama 
yang baik antar siswa dalam kolompok belajar, siswa sebagai 
subjek dan fokus dalam usaha penyelesaian masalah, dan 
terbangunnya komunikasi yang intraktif  antar siswa ataupun 
siswa dengan guru. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu 
dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Siswa tidak diperkenankan meminta jawaban secara 
langsung kepada guru ketika menyelesaikan masalah.

2. Guru tidak diperkenankan memberikan jawaban 
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langsung atas usaha penyelesaian masalah yang sedang 
dilakukan oleh siswa.

3. Ketika diskusi berlangsung, guru dapat memberikan 
arahan akan tetapi tidak secara langsung diperkenankan 
menyatakan benar atau salah setiap ide-ide yang 
dikemukakan oleh siswa.

4. Setiap pengungkapan ide oleh siswa harus disertai 
dengan alasannya.

3. Prinsip Reaksi 
Prinsip reaksi berkaitan dengan cara guru memperhatikan 

dan memperlakukan siswa, termasuk bagaimana guru 
memberikan respon terhadap pertanyaan, jawaban, 
tanggapan, atau apa yang siswa lakukan. Guru dalam model 
pembelajaran yang dikembangkan berperan sebagai fasilitator 
atau moderator. Sebagai fasilitator, guru menyediakan 
sumber-sumber belajar, menyemangati siswa untuk belajar, 
dan memberikan bantuan bagi siswa untuk dapat belajar dan 
mengkonstruksi pemahamannya secara optimal. Sebagai 
moderator, guru memimpin aktivitas belajar siswa baik secara 
individu ataupun kelompok serta dalam penyampaian hasil 
kerja siswa. 

Tindakan guru yang merupakan prinsip dalam model 
pembelajaran ini sebagai berikut:

a. Memberikan perhatian pada penciptaan suasana 
demokratis dan membangun interaksi siswa yang 
kondusif  dan dinamis dalam kelompok kecil atau kelas. 

b. Menyediakan dan mengelola sumber-sumber belajar 
yang dapat mendukung siswa melakukan aktivatas 
belajar atau penyelesaian masalah. 

c. Mengarahkan siswa untuk dapat mengkonstruksi 
pengetahuan melalui aktivitas kelompok atau diskusi 
kelas. Guru perlu menghindarkan diri dari adanya 
kebiasaan transfer pengetahuan.
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d. Memberikan bantuan terbatas pada setiap siswa 
(individual atau kelompok) berupa penjelasan secukupnya 
tanpa memberikan jawaban atas masalah yang dipelajari 
(prinsip scaffolding) atau pertanyaan yang mengarahkan 
siswa untuk dapat menyeesaikan masalah yang sedang 
dikerjakan. 

e. Menghargai pendapat dan memotivasi siswa untuk 
bersikap lebih kritis dalam mengkaji masalah yang 
berkaitan dengan produk budaya Sasak. 

f. Menempatkan diri sebagai suatu sumber informasi 
yang fleksibel dan menghindari posisi sebagai sumber 
informasi utama bagi siswa.

4. Sistem Pendukung
Sistem pendukung (support system) merupakan sarana, 

bahan, dan alat yang diperlukan untuk menerapkan model 
pembelajaran yang dikembangkan. Menurut Joyce & Weil 
(1980: 16) “We use this concep to discribe not the model it self  so 
much as the supporting condition necessary for its existence”.  Setiap 
pokok bahasan yang akan dibahas, guru perlu menyiapkan 
bahan ajar yang dibutuhkan siswa (baik berupa buku siswa, 
hand out, dan sebagainya), Lembar Kegiatan Siswa (LKS), 
perangkat evaluasi, dan media pembelajaran yang relevan. 

5. Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 
Model pembelajaran selalu diharapkan menghasilkan 

dampak instruksioanal dan dampak pengiring. Mengenai  
dampak pembelajaran, Joyce & Weill (1980: 16) 
mengemukakan: 

The effects of  an environment can be direct-disigned to come from 
the content and skills on wich the aactivies are based. Or effects can 
be implicit in the learning environment. The discription of  the effects 
of  model can validly be categorized as the direct or instruktional 
effects and the direct or nurturant effects. The instructional effects 
are those directly achieved leading the learner in certain direction. 
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The nurturant come from experincing the environtment created by 
the model. 

Pembelajaran dengan menggunakan model yang 
dikembangkan menempatkan siswa sebagai subjek dalam 
PBM, guru tidak lagi berfungsi sebagai sumber informasi 
utama, tetapi lebih sebagai fasilitator. Guru menyiapkan 
berbagai perangkat pembelajaran, mengorganisasi siswa 
dalam melakukan aktivitas belajar, memotivasi siswa untuk 
belajar lebih fokus dan optimal, mengarahkan diskusi siswa, 
serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang 
siswa untuk berpikir. Hal tersebut memungkinkan siswa 
dapat memahami sendiri konsep atau prinsip matematika dan 
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah.    

a. Dampak Instruksional 

1. Kemampuan Pemecahan Masalah 
 Menggunakan model pembelajaran matematika 

berbasis budaya Sasak dalam setiap PBM, 
siswa diberikan tugas melakukan aktivitas dan 
memecahkan masalah tertentu baik secara individu 
ataupun kelompok. Tugas yang diberikan dapat 
berupa serangkaian petunjuk melakukan aktivitas 
belajar untuk menemukan konsep matematika 
tertentu atau berupa soal-soal yang berkaitan 
dengan keseharian untuk diselasaikan secara 
individu ataupun kelompok.

2. Kemampuan Berpikir Kritis 
 Pembelajaran matematika terkadang lebih 

menekankan pada pengetahuan yang bersifat 
konseptual dan prosedural. Akan tetapi kurang 
memperhatikan pengembangan kemampuan 
berpikir kritis. Pembelajaran matematika 
menggunakan model yang dikembangkan 
menghadapkan  siswa dengan masalah yang harus 
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dipecahkan dan pertanyaan-pertanyaan yang 
merangsang aktivitas berpikir. Dengan demikian, 
model pembelajaran matematika berbasis 
budaya Sasak diharapkan dapat mengembangkan 
kemampuan berpikir kritis dalam menemukan 
berbagai kemungkinan penyelesaian masalah pada 
satu kasus tertentu. 

3. Kemampuan Komunikasi Matematika
 Komunikasi  matematika yang dimaksudkan 

adalah peristiwa yang saling berhubungan dalam 
proses penyampaian dan penerimaan konsep 
matematika oleh siswa di dalam lingkungan kelas. 
Konsep matematika yang dimaksud berkaitan 
dengan materi dan aktivitas matematika yang 
sedang dipelajari siswa. Cara penyampaian atau 
penerimaan konsep  dan aktivitas matematika oleh 
siswa dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.

4. Wawasan tentang Budaya Sasak
 Model pembelajaran matematika berbasis budaya 

Sasak yang dikembangkan, diharapkan dapat 
memberikan informasi tentang budaya Sasak 
sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan 
tujuan pendidikan dalam mengembangkan nilai-
niai dan membentuk sikap siswa yang peduli 
terhadap lingkungan sekitar.

b. Dampak Pengiring

1. Kemandirian atau Otonomi dalam Belajar
 Pembelajaran dengan menggunakan model yang 

dikembangkan, siswa tidak menerima informasi 
(pengetahuan) secara pasif  dari gurunya, tetapi 
siswa berupaya sendiri melalui aktivitas belajar 
mengkonstruksi pengetahuannya. Kondisi tersebut 
akan menumbuhkan kemandirian atau otonomi 
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siswa dalam belajar. Siswa tidak lagi menjadi 
orang yang pasif  menunggu transfer pengetahuan 
dari gurunya, tetapi akan lebih aktif  mencari dan 
mengungkapkan ide-idenya yang terkait dengan 
permasalah yang sedang dicarikan penyelesainnya. 

2. Sikap Positif  terhadap Matematika 
 Model pembelajaran yang dikembangkan 

mengarahkan siswa aktif  dalam memahami materi 
pelajaran, mengkonstruksi pengetahuannya, 
melaksanakan aktivitas belajar, dan memecahkan 
masalah. Kondisi ini akan membuat pembelajaran 
menjadi lebih menyenangkan, sehingga kesan 
matematika sebagai pelajaran yang sulit dan 
membosankan dapat berubah demi sedikit menjadi 
sikap positif  dalam mempelajari matematika. Sikap 
positif  juga diharapkan berkembang dari proses 
pembelajaran yang dikaitkan dengan konteks 
budaya yang merupakan bagaian dari kehidupan 
sehari-hari siswa.

C. Komponen Inti Desain Pembelajaran Matematika 

1. Perencanaan
Pada tahapan ini, ada beberapa hal yang perlu diketahui, 

antara lain :

a. Menganalisis karakteristik peserta didik
Data tentang karakteristik peserta didik sangat diperlukan 

untuk mengetahui tingkat perkembangan peserta didik, latar 
belakang peserta didik, kondisi social, dan kondisi lingkungan 
peserta didik. Data ini diperlukan untuk mengetahui 
kemampuan awal peserta didik serta motivasi belajar agar 
rencana pembelajaran yang akan dilakukan dapat berjalan 
dengan lancar.
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b. Menganalisi materi
Materi pelajaran pada umumnya telah ditetapkan dalam 

silabus kurkulum, akan tetapi guru perlu menganalisa kembali 
agar apa yang akan disampaikan lebih jelas, karena materi 
yang terdapat di silabus walaupun sudah ditata sedemikian 
rupa, bisa jadi ada ketidakcocokan dengan kondisi yang 
terjadi dilapangan. Dengan demikian guru akan lebih dapat 
menentukan tahapan penyajian materi ataupun materi 
prasyarat yang perlu disampaikan.

c. Menyusun Rencana Pembelajaran
Selanjutnya hasil yang diperoleh dari kegiatan menganalisa 

karakteristik peserta didik dan materi pelajar, disusun menjadi 
satu kesatuan proses pembelajaran yang sistimatis dan terararh 
kedalam Rencana Program pembelajaran (RPP)

2. Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan model pembelajaran matematika 

dengan pendekatan problem solving, perlu dilakukan beberapa 
hal, antara lain :

a. Pengkondisian kelas
Pengkondisian kelas dilakukan agar proses belajar 

mengajar terlaksana dengan tertib, dalam pembelajaran 
dengan model yang dikembangkan, guru mengatur kondisi 
belajar peserta didik secara individu ataupun kelompok, agar 
aktivitas penyelesaian masalah yang akan dilakukan dapat 
terlaksana dengan baik.

Kondisi kelas yang tertib akan membantu peserta didik 
untuk mengkonstruksi permasalahan-permasalahan yang 
mereka ungkapkan dari pengalaman sehari-hari sehingga 
menjadi sebuah pemahaman yang utuh tentang materi yang 
diajarkan, sehingga masalah yang dihadapi dapat terselsaikan 
dengan baik dan benar.
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b. Menentukan aktivitas peserta didik
Aktivitas peserta didik dala model pembelajaran ini adalah 

peserta didik mengkonstruksi pemahaman menjadi sebuah 
pemahaman untuk memecahkan masalah, sehingga dalam 
proses belajar mengajar kegiatan berpusat pada peserta didik, 
akan tetapi dalam perjalannya guru juga dapat memberikan 
masukan jika diperlukan.

c. Melakukan pemecahan masalah
Sebagai tujuan dari model pembelajaran ini kemampuan 

menyelesaikan masalah menjadi point utama, sehingga guru 
harus betul-betul telah menjelaskan dengan jelas setiap tahapan 
dan strategi dalam menyelesaikan masalah yang berkembang. 
Karena hal itulah yang akan membantu peserta didik untuk 
menganalisa permaslahan secara mendasar dan menentukan 
langkah peyelesainnya serta ketelitian dalam pemecahan 
masalah.

3. Evaluasi
Dalam model pembelajaran matematika dengan 

pendekatan problem solving, evaluasi yang dilakukan 
adalah untuk mengetahui prestasi belajar matematika dalam 
memecahkan masalah, untuk itu dilakukanlah tes hasil 
belajar yang diberikan pada awal dan akhir rangkaian proses 
pembelajaran dengan model yang dikembangkan.

D. Kualitas Model Pembelajaran

Pengembangan model pembelajaran yang dilakukan 
bertujuan untuk mencapai hasil pengembangan yang berkualitas, 
sehingga hasil pengembangan tersebut dapat dikatakan tepat 
dijadikan sebagai salah satu model pembelajaran yang baik. 
Berdasarkan model pengembangan yang akan digunakan yaitu 
model Plomp, untuk mengetahui kualitas model pembelajaran 
yang akan dikembangkan, dilakukanlah tes, evaluasi dan revisi, 
dimana proses ini dilakukan setelah produk yang dikembangkan 
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(prototype) direalisasikan sebagai draft awal.

Proses tes, evaluasi, dan revisi dilakukan untuk 
mendapatkan produk yang berkualitas yaitu model 
pembelajaran yang diinginkan. Tentang hal ini Nieveen (1999: 
127-128) menyatakan bahawa satu model berkualitas baik jika 
memenuhi tiga kriteria, yaitu kriteria kevalidan, kepraktisan, 
dan keefektifan. Kriteria kevalidan terkait dengan dua hal 
yaitu: (1) model yang dikembangkan harus didukung oleh 
rasional teoritik yang kokoh (state-of-the-art↔knowledge) dan 
(2) komponen-komponen model yang dikembangkan harus 
konsisten secara internal (internally↔consistent). Kriteria 
kepraktisan  terkait dengan  dua hal, yaitu: (1) menurut penilaian 
ahli dan praktisi, model yang akan dikembangkan harus dapat 
diterapkan (intended↔perceived ), dan (2) secara operasional 
dilapangan, model pembelajaran yang akan dikembangkan juga 
harus dapat diterapkan (intended↔operational). Ketiga, kriteria 
keefektifan. Aspek ini juga meliputi dua hal, yaitu: (1) menurut 
penilaian ahli dan praktisi, model yang akan dikembangkan 
memenuhi syarat efektif  (intended↔experiential), dan (2) secara 
operasional dilapangan, model yang dikembangkan sesuai 
dengan keefektifan yang diharapkan (intended↔attained).



Pengembangan Program Pembelajaran Matematika...    ~   73

BAB VI

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA

Mengembangkan pembelajaran artinya kita mendesain 
secara menyeluruh proses dan perangkat pembelajaran 
berdasarkan karakteristik pendekatan yang ditetapkan. 
Mengembangkan artinya kita menghasilkan seluruh perangkat 
pendukung yang dibutuhkan untuk keperluan uji coba model 
pembelajaran yang dikembangkan. Perangkat pendukung 
yang dimaksudkan yaitu perangkat pembelajaran diantaranya 
terdiri dari 1) buku model; 2) Buku Guru; 3) Buku Peserta didik; 
4) LKS; 5) RPP; dan 6) Tes Hasil Belajar ataupun perangkat lain 
yang dibutuhkan.

A. Pengembangan Pembelajaran

Hal-hal yang perlu dijelaskan dalam menyusun draft 
pengembangan pembelajaran antara lain:

a. Rasionalisasi Pengembangan
Menjelaskan urgensi dilakukannya pengembangan 

model pembelajaran dengan menunjukkan alasan empiris 
dan teoritis, sehingga tergambarkan pentingnya dilakukan 
pengembangan model pebelajaran untuk melaksanakan proses 
belajar mengajar.

b. Analisis Teori
Menjelaskan secara terperinci teori belajar yang 
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akan dijadikan landasan  pengebangan ataupun teori-teori 
pendidkung yang akan lebih memperjelas teori yang kita 
pilih.

c. Petunjuk pelaksanaan 
Menjelaskan tentang hal-hal yang penting untuk 

diperhatikan sebelum menerapkan model pembelajaran 
yang sudah dikembangkan baik pada tahap perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi.

B. Desain Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan 
Problem Solving

Pendekatan problem solving merupakan salah satu alternatif  
yang bagus dalam usaha mencapai tujuan tersebut, sebab 
dengan 4 (empat) phase dalam mengaplikasikan pendekatan 
tersebut yaitu : 1) memahami masalah; 2) merencanakan 
penyelesaian; 3) menyelesaiakan masalah; dan 4) memeriksa 
kembali jawaban yang kita hasilkan merupakan satu rangkain 
proses yang mengarahkan anak untuk memahami suatu 
permasalahan dari akar permasalahannya dan ketelitian dalam 
menyelesaikannya. Tidak itu saja, 11 (sebelas) strategi yang 
dapat digunakan mengarah kepada bagaimana peserta didik 
mampu memahami sesuatu menjadi lebih jelas dan bersifat 
konkrit.

Pendekatan ini dapat terus digunakan dan dikembangkan, 
sehingga kesulitan dalam pembelajaran matematika tidak lagi 
menjadi masalah bagi peserta didik, sebagaimana isu yang 
berkembang saat ini dan peserta didik labih dapat merasakan 
manfaat atas ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari 
terutama dalam menyelesaikan permasalahan-pernasalahan 
yang terjadi pada dirinya ataupun lingkungan sekitar. 
Berikut praktek desain pembelajaran matematika dengan 
pendekatan problem solving dalam menghasilkan perangkat 
pembelajaran matematika yang akan digunakan sebagai 
panduan pembelajaran matematika di kelas.
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C. Buku Guru
 

BILANGAN PECAH AN 

a. Indikator Kompetensi Dasar
– Peserta didik dapat membedakan antara pembilang 

dan penyebut
– Peserta didik dapat menyatakan benuk pecahan
– Peserta didik dapat menentukan pecahan ekuivalen
– Peserta didik dapat membandingkan pecahan
– Peserta didik dapat membedakan jenis-jenis pecahan

b. Pokok-pokok kegiatan peserta didik
Peserta didik melakukan pembelajaran secara individu 

atau kelompok, kegiatan belajar mengajar dimulai dengan 
mengungkapkan masalah-masalah dari pengalaman sehari-
hari. selanjutnya peserta didik dibagikan Buku Peserta didik 
dan mempelajari materi pertama tentang bilangan pecahan, 
yang meliputi pengertian pecahan, pecahan ekuivalen, 
perbandingan pecahan, dan jenis-jenis pecahan. Setelah itu 
peserta didik menyelesaikan permasalahan yang ada pada Buku 
Peserta didik dan Lembar Kerja Peserta didik. Ini dilakukan 
untuk meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik 
dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.

c. Waktu 
Waktu yang diperlukan untuk melakukan proses belajar 

mengajar adalah 2 jam pelajaran atau 90 menit. Rincian 
penggunaan waktu dalam melakukan proses belajar mengajar 
sebagaimana termuat dalam Rencana Program Pembelajaran 
tidak bersifat kaku. Guru memiliki wewenang untuk mengatur 
jalannya proses belajar mengajar sesuai dengan kondisi yang 
sedang berkembangm, sehingga alokasi waktu yang sudah 
direncanakan pada tiap tahapan pembelajaran dapat dikurangi 
ataupun ditambah asalkan tidak lebih dari 90 menit.
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d. Petunjuk tekhnis pelaksanaan pembelajaran
Pada pertemuan pertama pembelajaran dilakukan secara 

individu, sebelum pembelajaran dimulia guru memberikan 
pengantar dan meminta peserta didik untuk mengungkapkan 
permasalahan-permasalahan yang terjadi disekitar peserta 
didik ataupun yang dialami langsung.

Pembelajaran dimulai dengan penjelasan singkat oleh guru 
tentang apa yang perlu dilakukan oleh peserta didik, dilanjutkan 
dengan pembagian Buku Peserta didik dan penanaman konsep 
tentang materi pelajaran saat itu. Kemudian guru mengarahkan 
peserta didik untuk menyelesaiakan permasalahan yang ada 
pada buku peserta didik dan LKS. Setelah peserta didik masing-
masing menyelesaiakan permasalahan yang ada guru meminta 
beberapa peserta didik untuk memaparkan hasil pekerjaannya 
dan meminta peserta didik lain untuk menyimak dan memberi 
masukan serta alasan jika diperlukan.

Untuk menutup pelajaran guru meminta peserta 
didik menyampaikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil 
pekerjaan peserta didik dilengkapi dengan masukan dari guru 
itu sendiri.

e. Pemecahan masalah
Pemecahan masalah ini merupakan proses pemecahan 

masalah pada buku guru atau LKS.

1. Ketika Rani membantu ibunya memasak, terdapat 27 
butir telur. Untuk lauk makan malam Rani menggoreng 
1/3 dari banyaknya telur yang ada, berapakah telur yang 
digoreng Rani untuk makan malam
Langkah penyelesaian :
a. Memahami masalah :

• Apa yang ditanyakan ?
– Berapakah banyak telur yang digoreng Rani

• Apa informasi yang didapatkan dalam 
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permasalahan tersebut?
Terdapat 27 butir telur
Digoreng butir dari jumlah seluruhnya
b. Merencanakan penyelesaian

• Strategi apa yang dapat digunakan untuk 
menyelesaikan masalah tersebut

• Strategi yang dapat digunakan adalah aksi (act 
in out) dan membuat gambar

• Kamu dapat menggunakan telur atau benda lain 
yang diumpamakan telur untuk menyelesaikan 
maslah tersebut.

c. Penyelesaian :
• Memperagakan pembagian telur
 Peserta didik diminta untuk membagi 21 telur 

yang dibuat dari gumpalan kertas menjadi 3 
bagian

• Membuat gambar yang membagi telur tersebut 
sesuai dengan informasi yang didapatkan

 

          7     7            7
 Jadi telur yang digoreng Rani untuk makan malam 

adalah 7 butir atau 1/3 dari jumlah keseluruhan.
d. Mengecek kembali jawaban yang didapatkan
 Mengecek kembali jawaban untuk memastikan 

jawaban kita benar dan untuk mengetahui apakah 
ada cara lain untuk menyelesaikan permaslahan 
tersebut.

2. Paman Abdul memiliki 2 buah pepaya dan masing-masing 
dipotong menjadi 9 bagian yang sama, papaya tersebut 
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akan dibagian pada 2 orang keponakannya dan Ahmad 
anaknya, jika keponakan dan anaknya dibagi dengan 
bagian yang sama. Berapa potongkah yang didapatkan 
masing-masing anak tersebut?

Langkah penyelesaian :
a. Memahami masalah :

• Apa yang ditanyakan ?
 Berapa potong bagian masing-masing anak
• Apa informasi yang didapatkan dalam 

permasalahan tersebut?
– Terdapat 2 buah pepaya
– Masing-masing dipotong 9
– Dibagi kepada 3 orang

b. Merencanakan penyelesaian
• Strategi apa yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut
– Strategi yang dapat digunakan adalah 

dengan membuat gambar/model
c. Penyelesaian :

– Langkah pertama adalah membuat model yang 
diumpamakan pepaya sebanyak 2 buah

 

– Masing-masing model tersebut dibagi 9
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– Terlihat setiap kotak berisi 9 irisan papaya yang 
berukuran 1/9 setiap bagiannya. selanjutnya 
seluruh bagian dibagi kedalam tiga bagian 
yang sama

 

 Terlihat pada gambar, bahwa setiap kotak berisi 6 
buah irisan yang berukuran , jadi masing-masing 
anak mendapatkan  iris papaya.

d. Mengecek kembali jawaban yang didapatkan
 Mengecek kembali jawaban untuk memastikan 

jawaban kita benar dan untuk mengetahui apakah 
ada cara lain untuk menyelesaikan permaslahan 
tersebut.

3. Agar Andi selalu semangat dalam belajar dia tidal lupa 
sarapan dan membawa uang belanja secukunya untuk 
dibelanjakan pada saat keluar main, karena Andi tidak 
mau menyusahkan keluarganya dia membawa uang 
jajan 0,5 dari uang jajan teman-temannya yang lain. Jika 
teman-teman Andi membawa uang belanja Rp. 1500, 
berapakah uang jajan yang dibawa Andi?.

Langkah penyelesaian :
a. Memahami masalah :

• Apa yang ditanyakan ?
– Berapa uang jajan Andi



80   ~   Dr. Al Kusaeri. M.Pd

• Apa informasi yang didapatkan dalam 
permasalahan tersebut?
– Uang Jajan Andi Rp. 1500
– Uang jajan Andi 0,5 nya

b. Merencanakan penyelesaian
• Strategi apa yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut
– Untuk menyelesaikan kita dapat 

menggunakan Act in out atau membuat 
persamaannya.

c. Penyelesaian
Jika dilakukan dengan act in out, maka guru dapat 

meminjamkan uang peserta didik, untuk menghitung 
berapa uang Andi jika jumlahnya 0,5 dari Rp. 1500. Proses 
pembagiannya dapat dilakukan seperti gambar di bawah ini:

Terlihat dari hasil bagi 2 jumlah uang temannya Andi, 
didapatkan masing-masing Rp. 750. Jadi uang jajan yang dibawa 
oleh Andi adalah Rp. 750

Akan tetapi dengan membuat persamaannya, maka kita 
akan dapat langsung membuat bentuk perkaliannya, yaitu :
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0,5 x 1.500 = 

d. Mengecek kembali jawaban yang didapatkan
 Mengecek kembali jawaban untuk memastikan 

jawaban kita benar dan untuk mengetahui apakah 
ada cara lain untuk menyelesaikan permaslahan 
tersebut.

 M engubah  pecahan ke bentuk per sen  

dan desimal ser ta sebaliknya 

 

a. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan 

dapat :

• Mengubah bentuk pecahan menjadi persen atau 
sebaliknya

• Mengubah bentuk pecahan menjadi decimal atau 
sebaliknya

b. Pokok-pokok kegiatan peserta didik
Peserta didik melakukan pembelajaran secara individu 

atau kelompok. Seperti pertemuan sebelumnya peserta 
didik mengungkapkan permasalahan yang terjadi sehari-
hari. dilanjutkan dengan mempelajari Buku Peserta didik dan 
menyelesaikan permasalahan yang ada di LKS.

c. Waktu
Waktu yang diperlukan untuk melakukan proses belajar 

mengajar adalah 2 jam pelajaran atau 90 menit. Rincian 
penggunaan waktu dalam melakukan proses belajar mengajar 
sebagaimana termuat dalam Rencana Program Pembelajaran 
tidak bersifat kaku. Guru memiliki wewenang untuk mengatur 
jalannya proses belajar mengajar sesuai dengan kondisi yang 
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sedang berkembang sehingga alokasi waktu yang sudah 
direncanakan pada tiap tahapan pembelajaran dapat dikurangi 
ataupun ditambah asalkan tidak lebih dari 90 menit.

d. Petunjuk tekhnis pembelajaran
Pada pertemuan kedua pembelajaran dilakukan secara 

berkelompok, sebelum pembelajaran dimulia guru membagi 
peserta didik menjadi beberapa kelompok berdasarkan jumlah 
peserta didik yang ada, penetapan anggota kelompok bersifat 
hetrogen agar jalannya diskusi antar peserta didik dapat 
berjalan dengan lancar. 

Pembelajaran dimulai dengan penjelasan singkat dari 
guru tentang apa yang dilakukan dan tekhnis pembelajaran yang 
akan dilakukan. Selanjutnya guru memberikan kesempatan 
pada peserta didik untuk berdiskusi dalam memahami materi 
pelajaran dan menyelesaikan masalah yang ada pada Buku 
Peserta didik dan LKS. Setelah diskusi selsai masing-masing 
kelompok melalui perwakilannya memaparkan hasil diskusi 
dan menerima masukan dari teman kelompok lainnya jika 
ada.

Pelajaran ditutup dengan memberikan kesempatan 
pada peserta didik menyampaikan kesimpulan materi yang 
dipelajarinya melalui perwakilan kelompok dan kesimpulan 
atau saran dari guru. 

e. Penyelesaian masalah

Permasalahan pada LKS 2
1. Setiap akhir bulan ramadhan peserta didik diminta untuk 

mengeluarkan zakat sebesar 2,5 kg, jika Aisyah memiliki 
beras 10 kg, berapa bagiankah beras yang dikeluarkan 
oleh Aisyah untuk membayar zakat
a) Memahami masalah :

• Apa yang ditanyakan ?
– Berapa bagian beras yang dikeluarkan 
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Aisyah
• Apa informasi yang didapatkan dalam 

permasalahan tersebut?
– Mengeluarkan zakat sebesar 2,5 kg
– Terdapat 10 kg beras

b) Merencanakan penyelesaian
• Strategi apa yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut.
Strategi yang dapat digunakan adalah :

– Act in out (membagi langsung beras ke 
wadah yang masing-masing berisi 2,5 kg)

– Membuat model
– Menggunakan tabel

c) Penyelesaian :
• Langkah pertama adalah membuat model yang 

diumpamakan beras masing-masing berisi 2,5 
kg.

2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg 

 

Terlihat pada gambar ada 4 buah wadah yang berisi 2,5 
kg beras, selanjutnya dibuktikan dengan membuat table, untuk 
mengetahui apakah benar jumkahnya 10 kg.

Satuan Spersepuluhan Sperseratusan

2 , 5 0

2 , 5 0

2 , 5 0

2 , 5 0

10 , 0 0
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Setelah dijumlahkan keempat wadah yang berisi beras 
jumlahnya 10 kg, jadi jika Aisyah mengeluarkan 2,5 kg beras 
dari 10 kg beras yang dia punya, maka dia mengeluarkan ¼ 
bagiannya. 

d) Mengecek kembali jawaban yang didapatkan
Mengecek kembali jawaban untuk memastikan jawaban 

kita benar dan untuk mengetahui apakah ada cara lain untuk 
menyelesaikan permaslahan tersebut.

2. Ahmad mendapatkan potongan harga 15% ketika 
membeli baju disebuah toko, berapa bagiankah potongan 
harga yang didapatkan ahmad dari harga awalnya.
a) Memahami masalah :

• Apa yang ditanyakan ?
– Berapa bagian potingan harga yang 

didapatkan Ahmad
• Apa informasi yang didapatkan dalam 

permasalahan tersebut?
– Diskon 20%

b) Merencanakan penyelesaian
• Strategi apa yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut.
Strategi yang dapat digunakan adalah :

– Menebak dan memeriksa
– Membuat model
– Menggunakan gambar
– Membuat pola
– Bekerja mundur

c) Penyelesaian :
• Langkah pertama yang digunakan adalah 

mencari berapa bagiankah yang diperlukan 
sehingga jumlahnya menjadi 100%.
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20% 20% 20% 20% 20% 

Ternyata terdapat lima buah model sehingga jumlahnya 
adalah 100%, jadi Ahmad mendapatkan potongan harga 
sebesar 1/5 dari harga aslinya.

d) Mengecek kembali jawaban yang didapatkan
Mengecek kembali jawaban untuk memastikan jawaban 

kita benar dan untuk mengetahui apakah ada cara lain untuk 
menyelesaikan permaslahan tersebut.

3. Dalam pemilihan Lurah, Ayah Iwan mendapatkan ¼ 
suara dari keseluruhan jumlah suara, berapa persenkah 
suara yang didapatkan oleh bapaknya Iwan?.
a) Memahami masalah :

• Apa yang ditanyakan ?
– Berapa persen suara yang didapatkan Bapah 

Iwan
• Apa informasi yang didapatkan dalam 

permasalahan tersebut?
– Suara yang didapatkan ¼ dari seluruh 

jumlah suara
b) Merencanakan penyelesaian

• Strategi apa yang dapat digunakan untuk 
menyelesaikan masalah tersebut.

Strategi yang dapat digunakan adalah :
– Menebak dan memeriksa
– Membuat model

c) Penyelesaian :
• Langkah pertama yang digunakan adalah membuat 

sebuah model yang dibagi menjadi empat bagian, 
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sebab suara yang didapatkan Bapak Iwan adalah , 
dengan mengabaikan berapa dapat calon yang lain, 
keempat kotak suara tersebut dibagi rata dari 100% 

suara keseluruhan, didapatkan : 

       25%            25%              25%              25%
 

K  
P  
U  
-D  

K  
P  
U  
-D  

K  
P  
U  
-D  

K  
P  
U  
-D  

Jadi ¼ suara yang didapatkan oleh Bapak Iwan adalah 
sebesar 20%.

d) Mengecek kembali jawaban yang didapatkan
Mengecek kembali jawaban untuk memastikan jawaban 

kita benar dan untuk mengetahui apakah ada cara lain untuk 
menyelesaikan permaslahan tersebut.

M engur angkan dan menjumlahkan  

ber bagai bentuk pecahan 

 

a. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar
Setelah mempelajari materi ini peserta didik diharapkan 

dapat :

• Menentukan hasil penjumlahan pecahan 
• Menentukan hasil pengurangan pecahan
• Menyelesaikan permaslahan yang terkait dengan 

penjumlahan dan pengurangan 

b. Pokok-pokok kegiatan peserta didik
Peserta didik melakukan pembelajaran secara individu 

atau kelompok. Seperti pertemuan sebelumnya peserta didik 
mengungkapkan permasalahan yang terjadi sehari-hari. 
dilanjutkan dengan diskusi mempelajari Buku Peserta didik 
dan menyelesaikan permasalahan yang ada di LKS.
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c. Waktu
Waktu yang diperlukan untuk melakukan proses belajar 

mengajar adalah 2 jam pelajaran atau 90 menit. Rincian 
penggunaan waktu dalam melakukan proses belajar mengajar 
sebagaimana termuat dalam Rencana Program Pembelajaran 
tidak bersifat kaku. Guru memiliki wewenang untuk mengatur 
jalannya proses belajar mengajar sesuai dengan kondisi yang 
sedang berkembang sehingga alokasi waktu yang sudah 
direncanakan pada tiap tahapan pembelajaran dapat dikurangi 
ataupun ditambah asalkan tidak lebih dari 90 menit.

d. Petunjuk tekhnis pembelajaran
Pada pertemuan ketiga pembelajaran dilakukan secara 

berkelompok, sebelum pembelajaran dimulia guru membagi 
peserta didik menjadi beberapa kelompok berdasarkan jumlah 
peserta didik yang ada, penetapan anggota kelompok bersifat 
hetrogen agar jalannya diskusi antar peserta didik dapat 
berjalan dengan lancar. 

Pembelajaran dimulai dengan penjelasan singkat dari 
guru tentang apa yang dilakukan dan tekhnis pembelajaran yang 
akan dilakukan. Selanjutnya guru memberikan kesempatan 
pada peserta didik untuk berdiskusi dalam memahami materi 
pelajaran dan menyelesaikan masalah yang ada pada Buku 
Peserta didik dan LKS. Setelah diskusi selsai masing-masing 
kelompok melalui perwakilannya memaparkan hasil diskusi 
dan menerima masukan dari teman kelompok lainnya jika 
ada.

Pelajaran ditutup dengan memberikan kesempatan 
pada peserta didik menyampaikan kesimpulan materi yang 
dipelajarinya melalui perwakilan kelompok dan kesimpulan 
atau saran dari guru.
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e. Penyelesaian masalah 

Penyelesaian masalah pada LKS 3
1. Untuk melakukan tugas kelompokm, peserta didik kelas V 

akan dibagi menjadibeberapa kelompok, karena jenis tugas 
yang berbeda, maka jumlah anggota kelompoknyapun 
berbeda, kelompok A memiliki anggota  dari jumlah peserta 
didik semuanya, kelompok B, D dan E masing-masing 
beranggotakan  peserta didik, kelompok C memiliki 
anggota , kelompok F beranggotakan  peserta didik. 
Berapakah jumlah peserta didik kelas V seluruhnya?.
Langkah penyelesaian :
a. Memahami masalah :

• Apa yang ditanyakan ?
– Jumlah seluruh peserta didik kelas V

• Apa informasi yang didapatkan?
– Akan dibuat 6 kelompok
– Kelompok pertama anggota  dari jumlah 

peserta didik
– Kelompok kedua , keempat dan kelima  dari 

jumlah peserta didik
– Kelompok ketiga ,  dari jumlah peserta didik
– Kelompok keenam  dari jumlah peserta didik

b. Merencanakan penyelesaian
• Strategi apa yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut,

Strategi yang akan digunakan yang yaitu 
– Membuat table
– Bekerja mundur
– Membuat persamaan.
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c. Penyelesaian :
Strategi ini dilakukan dengan menghitung dulu jumlah 

total bagian masing-masing kelompok, dan dari jumlah 
tersebut diketahui jumlah peserta didik keseluruhan di kelas 
V, seperti berikut ini :

Kelompok A B C D E F

Jumlah anggota 1/6 1/10 1/5 1/10 1/10 1/3

Pertama dijumlahkan dulu yang penyebutnya sama, 
didapatkan :

Selanjutnya dapat dibuat persamaan lain, yaitu :

Dari jawaban di atas didapat penyebutnya 30, artinya 
dalam satu kelas terdapat 30 orang peserta didik, yang dibagi 
menjadi 6 kelompok dengan jumlah yang berbeda-beda tiap 
kelompoknya. Dan kelompok yang jumlah anggotanya sama 
adalah B, D, dan E beranggotakan 9 orang yang kalau dibagi 
masing-masing 3 orang. jadi jumlah anggota tiap kelompok 
adalah :

Kelompok A B C D E F Jlh
Jumlah anggota 5 3 6 3 3 10 30

d. Mengecek kembali jawaban yang didapatkan
Mengecek kembali jawaban untuk memastikan jawaban 

kita benar dan untuk mengetahui apakah ada cara lain untuk 
menyelesaikan permaslahan tersebut.

1. Sepulang sekolah Andi tidak lupa sholat dan mengulangi 
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pelajarannya, akan tetapi karena dirumah Bapak Andi 
memelihara sapi, diapun harus pergi ke ladang mencari 
rumput untuk makanan sapinya. Karena jarak rumahnya 
lumayan jauh dari ladang tempat mencari rumput, pada 
saat pulang dia beristirhat beberapa kali, Andi beristirhat 
pertama kali ketika sudah berjalan 50,25 m, istirhat 
kedua ketika udah berjalan 30,75m dari tempat istirhat 
pertama, dan istirhat ketiga ketika sudah berjalan sejauh 
25,175m dari tempat istirhat ketiga, jika jarak rumahnya 
31,25m dari tempat istirhat ketiga. Berpakah jarak rumah 
Andi dengan lading rumput?.
Langkah penyelesaian:
a. Memahami masalah :

• Apa yang ditanyakan ?
Jarak rumah andi dengan ladang rumput
• Apa informasi yang didapatkan dalam 

permasalahan tersebut?
– Jarak lading rumput dengan tempat istirhat 

pertama 50,25m
– Jarak tempat istirhat pertama dengan kedua 

30,75m
– Jarak tempat istirhat kedua dengan ketiga 

25,175m
– Jarak tempat istirhat ketiga dengan rumah 

31,25m
b. Merencanakan penyelesaian

• Strategi apa yang dapat digunakan untuk 
menyelesaikan masalah tersebut

Strategi yang dapat digunakan, antara lain :
– Act in out (beraksi)
– Membuat diagram
– Membuat tabel
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 – Bekerja mundur

c. Penyelesaian :
– Dengan act in out, guru dapat menugaskan 

peserta didik secara individu atau 
berkelompok melakukan pengukuran ketika 
pulang sekolah.

– Membuat diagram

Kemudian dijumlah angka yang ada pada setiap titik 
dengan menggunakan table sebagai berikut

Jarak satuan persepuluahan perseratusan perseribuan Dst..

I 50 , 2 5 0 0

II 30 , 7 5 0 0

III 25 , 1 7 5 0

Rumah 31 , 2 5 0 0

Jumlah 136 , 12 22 5 0

Kalau dijumlahkan, maka akan menghasilkan 
137,425m.

Catatan : guru mengingatkan kembali 

konsep penjumlahan bilangan bulat tentang 

menyimpan hasil penjumlahan. 

 

Proses diatas sekaligus juga dilakukan dengan bekerja 
mundur, yaitu mengetahui dulu berapa jarak masing-masing 
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tempat, baru kemudian ditentukan hasilnya.

d. Mengecek kembali jawaban yang didapatkan
Mengecek kembali jawaban untuk memastikan jawaban 

kita benar dan untuk mengetahui apakah ada cara lain untuk 
menyelesaikan permaslahan tersebut.

2. Setiap bulan Tabungan Andi naik 2% dari jumlah 
tabungan awalnya Rp. 1.000.000, jika andi menabung 
selama 6 bulan. Berapakah jumlah tabungan andi saat 
ini.
Langkah penyelesaian :
a. Memahami masalah :

• Apa yang ditanyakan ?
– Jumlah tabungan Andi setelah 6 bulan

• Apa informasi yang didapatkan dalam 
permasalahan tersebut?
– Mendapat tambahan tabungan 2% setiap 

bulan
b. Merencanakan penyelesaian

• Strategi apa yang dapat digunakan untuk 
menyelesaikan masalah tersebut
– Strategi yang dapat digunakan yaitu Guess 

and Cheek (menebak dan menguji dan 
membuat pola.

c. Penyelesaian :
Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengitung 2% dari 

1.000.000, yaitu : 2% sama dengan , dan jika diilustrasikan, 
terlihat seperti pada gambar di bawah :
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Gambar di samping menunjukkan 2 kotak yang diarsir 
dari 100 kotak yang ada. Jika jumlah tabungan awal Andi Rp. 
1.000.000, maka diperlukan 10.000 kotak atau di kalikan 10.000, 
maka didapatkan 2 X 10.000 = 20.000

Tambahan tabungan Andi tiap bulan adalah Rp. 20.000, 
sehingga dapat dimbuat polanya, sebagai berikut:

JUMLAH TABUNGAN NOMINAL JUMLAH
Awal 1.000.000 1.000.000
Bulan pertama 1.000.000 + 20.000 1.020.000
Bulan kedua 1.020.000 + 20.000 1.040.000
Bulan ketiga 1.040.000 + 20.000 1.060.000
Bulan keempat 1.060.000 + 20.000 1.080.000
Bulan kelima 1.080.000 + 20.000 1.100.000
Bulan keenam 1.100.000 + 20.000 1.120.000

Jadi jumlah tabungan andi setelah 6 bulan adalah Rp. 
1.120.000

d. Mengecek kembali jawaban yang didapatkan
Mengecek kembali jawaban untuk memastikan jawaban 

kita benar dan untuk mengetahui apakah ada cara lain untuk 
menyelesaikan permaslahan tersebut.

M engalikan dan membagi ber bgai bentuk 

pecahan 

 

a. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan 

dapat :

1) Menenukan hasil pembagian pecahan
2) Menentukan hasil perkalian pecahan
3) Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan pembagian dan perkalian pecahan

b. Pokok-pokok kegiatan peserta didik
Peserta didik melakukan pembelajaran secara individu 
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atau kelompok. Seperti pertemuan sebelumnya peserta 
didik mengungkapkan permasalahan yang terjadi sehari-
hari. dilanjutkan dengan mempelajari Buku Peserta didik dan 
menyelesaikan permasalahan yang ada di LKS.

c. Waktu
Waktu yang diperlukan untuk melakukan proses belajar 

mengajar adalah 2 jam pelajaran atau 90 menit. Rincian 
penggunaan waktu dalam melakukan proses belajar mengajar 
sebagaimana termuat dalam Rencana Program Pembelajaran 
tidak bersifat kaku. Guru memiliki wewenang untuk mengatur 
jalannya proses belajar mengajar sesuai dengan kondisi yang 
sedang berkembang sehingga alokasi waktu yang sudah 
direncanakan pada tiap tahapan pembelajaran dapat dikurangi 
ataupun ditambah asalkan tidak lebih dari 90 menit.

d. Petunjuk tekhnis pembelajaran
Pada pertemuan keempat pembelajaran dilakukan secara 

individu dan berkelompok, sebelum pembelajaran dimulia 
guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok 
berdasarkan jumlah peserta didik yang ada, penetapan anggota 
kelompok bersifat hetrogen agar jalannya diskusi antar peserta 
didik dapat berjalan dengan lancar. 

Pembelajaran dimulai dengan penjelasan singkat dari 
guru tentang apa yang dilakukan dan tekhnis pembelajaran yang 
akan dilakukan. Selanjutnya guru memberikan kesempatan 
pada masing-masing peserta didik untuk mempelajari materi 
yang ada pada Buku Peserta didik dan dilanjutkan dengan 
diskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada 
di LKS. Setelah diskusi selsai masing-masing kelompok melalui 
perwakilannya memaparkan hasil diskusi dan menerima 
masukan dari teman kelompok lainnya jika ada.

Pelajaran ditutup dengan memberikan kesempatan 
pada peserta didik menyampaikan kesimpulan materi yang 
dipelajarinya melalui perwakilan kelompok dan kesimpulan 
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atau saran dari guru. 

e. Penyelesaian masalah

Penyelesaian masalah pada LKS 4
1. Seekor kucing mampu melompat sejauh 1¼ m. dengan 

berapa lompatankah kucing tersebut menempuh jarak 
15 meter.?
Langkah penyelesaian :
a) Memahami masalah :

• Apa yang ditanyakan ?
– Lompatan kucing setelah 15 meter

• Apa informasi yang didapatkan dalam 
permasalahan tersebut?
– Satu kali lompat 1 ¼ meter

b) Merencanakan penyelesaian
• Strategi yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut.
Strategi yang dapat digunakan antara lain :

– Membuat gambar
– Menebak dan memeriksa
– Membuat grafik

– Membuat pola
c) Penyelesaian :
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perhatikan 

ilustrasi berikut :
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Dari grafik di atas terlihat ada 10 titik yang dilalui oleh 
kucing sehingga jarak yang ditempuhnya 15m.

Dengan menggunakan bentuk umum pembagian 
pecahan didapatkan :

d. Mengecek kembali jawaban yang didapatkan
Mengecek kembali jawaban untuk memastikan jawaban 

kita benar dan untuk mengetahui apakah ada cara lain untuk 
menyelesaikan permaslahan tersebut.

2. Hasil panen Pak Bondan 0,75 ton jagung dan 1½ ton 
kedelai dalam 1 hekternya. Ladang pak bondan seluas 3 
hektar. Berapakah jumlah panen pak bondan sekarang.
Langkah penyelesaian :
a) Memahami masalah :

• Apa yang ditanyakan ?
– Berapa jumlah hasil panen pak Bondan

• Apa informasi yang didapatkan dalam 
permasalahan tersebut?
– 0,75 ton jagung dan 1 ½ ton kedelai untuk 

satu hektar lahan
– Pak Bondan memiliki 3 hektar lahan

b) Merencanakan penyelesaian
• Strategi apa yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut.
Strategi yang dapat dilakukan, antara lain :

– Act in out
– Menebak dan memeriksa
– Membuat model
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c) Penyelesaian :
Langkah pertama yaitu mengubah bentuk decimal 

menjadi pecahan, guru dapat menggunakan ilustrasi atau 
secara langsung jika peserta didik dianggap mengerti. Berikut 
kita akan lakukan secara langsung :

0 , 7 5 =

selanjutnya mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan 
biasa. Sehingga 1 ½ =3/2. Menggunakan model kita akan 
menjumlahkan hasil panen pak bondan perhektar lahannya.

Dari kedua model tersebut jika dijumlahkan, akan 
didapatkan model baru yang berbentuk berikut ini :

 

Terlihat pada model di atas terdapat dua buah satuan utuh 
dan ¼ bagian, jadi jumlah hasil panen pak Bondan perhektar 
adalah 2 ¼ ton.

Karena, luas lahan yang dimiliki pak Bondan 3 hektar, 
maka 2 ¼ dikalikan dengan 3, hasilnya sebagai berikut.

.

Jani hasil panen yang didapatkan pak Bondan dari lahannya 
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seluas 3 hektar adalah  ton.

d) Mengecek kembali jawaban yang didapatkan
Mengecek kembali jawaban untuk memastikan jawaban 

kita benar dan untuk mengetahui apakah ada cara lain untuk 
menyelesaikan permaslahan tersebut.

3. Seorang pedagang ubi mempunya 30 kg ubi. Ubi tersebut 
akan diisi kedalam plastic masing-masing 2½ kg. berapa 
kantong plastik yang diperlukan pedagang tersebut?.
Langkah penyelesaian :
a) Memahami masalah :

• Apa yang ditanyakan ?
– Berapa kantong plastik yang dibutuhkan

• Apa informasi yang didapatkan dalam 
permasalahan tersebut?
– Terdapat 30 kg ubi
– Akan dibagi sama-sama 1 ½ kg

b) Merencanakan penyelesaian
• Strategi apa yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut
Strategi yang dapat digunakan adalah :

– Act in out
– Membuat gambar
– Membuat model
– Membuat diagram

c) Penyelesaian :
Dengan menggunakan diagram, berikut akan ditunjukkan 

berapa kantong plastic yang diperlukan untuk mengisi ubi 
yang beratnya masing-masing 2 ½ kg, dengan memperhatikan 
jumlah titik pada diagram tersebut.
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Jumlah titik yang ditunjukkan pada diagram tersebut 
adalah 12, jadi untuk membungkus 30 kg ubi yang masing-
masing beratnya 2 ½ kg diperlukan 12 kantong plastik.

Hasil yang sama juga akan didapatkan apabila kita 
melakukan perkalian dengan rumus umum pembagian 
pecahan, sebagai berikut :

d) Mengecek kembali jawaban yang didapatkan
Mengecek kembali jawaban untuk memastikan jawaban 

kita benar dan untuk mengetahui apakah ada cara lain untuk 
menyelesaikan permaslahan tersebut.

 

M enggunakan pecahan dalam masalah 

 per bandingan dan skala 

a. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan 

dapat :

1) Menentukan nilai perbandingan dan skala
2) Menentukan perbandingan dari jumlah dan selisih
3) Menentukan kondisi sebenarnya dari skala 

perbandingan

b. Pokok-pokok kegiatan peserta didik
Peserta didik melakukan pembelajaran secara kelompok 
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dalam bentuk demonstrasi. Seperti pertemuan sebelumnya 
peserta didik mengungkapkan permasalahan yang terjadi 
sehari-hari. dilanjutkan dengan mempelajari Buku Peserta didik 
dan menyelesaikan permasalahan yang ada di LKS dilanjutkan 
dengan melakukan aktivitas demonstrasi.

c. Waktu
Waktu yang diperlukan untuk melakukan proses belajar 

mengajar adalah 2 jam pelajaran atau 90 menit. Rincian 
penggunaan waktu dalam melakukan proses belajar mengajar 
sebagaimana termuat dalam Rencana Program Pembelajaran 
tidak bersifat kaku. Guru memiliki wewenang untuk mengatur 
jalannya proses belajar mengajar sesuai dengan kondisi yang 
sedang berkembang sehingga alokasi waktu yang sudah 
direncanakan pada tiap tahapan pembelajaran dapat dikurangi 
ataupun ditambah asalkan tidak lebih dari 90 menit.

d. Petunjuk tekhnis pembelajaran
Pada pertemuan kelima pembelajaran dilakukan secara 

kelompok, sebelum pembelajaran dimulia guru membagi 
peserta didik menjadi beberapa kelompok berdasarkan jumlah 
peserta didik yang ada, penetapan anggota kelompok bersifat 
hetrogen agar jalannya diskusi antar peserta didik dapat 
berjalan dengan lancar. 

Pembelajaran dimulai dengan penjelasan singkat dari 
guru tentang apa yang dilakukan dan tekhnis pembelajaran yang 
akan dilakukan. Selanjutnya guru memberikan kesempatan 
pada masing-masing kelompok untuk mempelajari materi 
yang ada pada Buku Peserta didik dan dilanjutkan dengan 
kegiatan demonstrasi sambil diskusi untuk menyelesaikan 
permasalahan yang ada di LKS. Setelah diskusi selsai masing-
masing kelompok melalui perwakilannya memaparkan hasil 
diskusi dan menerima masukan dari teman kelompok lainnya 
jika ada.

Pelajaran ditutup dengan memberikan kesempatan 
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pada peserta didik menyampaikan kesimpulan materi yang 
dipelajarinya melalui perwakilan kelompok dan kesimpulan 
atau saran dari guru. 

e. Penyelesaian masalah
1. Buk Aminah meminta kepada peserta didik untuk 

membuat denah sekolah sebagai tugas pelajaran KTK 
dengan ketentuan lebar 7cm dan panjang 9cm, jika skala 
denah yang akan dibuat adalah 1:650 berapakah luas 
sekolah sebenarnya.
Langkah penyelesaian :
a) Memahami masalah :

• Apa yang ditanyakan ?
– Luas sekolah sebenarnya

• Apa informasi yang didapatkan dalam 
permasalahan tersebut?
– lebar denah pada gambar 7 cm
– panjang denah pada gambar 9 cm
– Skala yang digunakan 1:600

b) Merencanakan penyelesaian
• Strategi apa yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut
Strategi yang dapat digunakan, yaitu :

– Act in out
– Membuat gambar
– Membuat model

c) Penyelesaian :
Langkah yang labih baik adalah Act in out (beraksi) 

dengan meminta peserta didik mengukur secara langsung 
luas sekolah sebenarnya. Akan tetapi kita dapat menunjukkan 
dengan model berikut ini:
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7 cm

 

          
  8 cm

Setelah membuat modelnya, selanjutnya dicari luas 
sebenarnya dengan membandingkan pada skala yang 
digunakan, seperti berikut :

Skala 1 : 650 artinya 1 cm pada gambar sama dengan 
650cm pada keadaan sebenarnya, sehingga :

Lebar      : 7  x 600  = 4200cm = 42m2

Panjang  : 9 x 600   = 5400cm = 54m2

Jadi panjang sebenarnya adalah 42 x 54 = 2368 m2

d) Mengecek kembali jawaban yang didapatkan
Mengecek kembali jawaban untuk memastikan jawaban 

kita benar dan untuk mengetahui apakah ada cara lain untuk 
menyelesaikan permaslahan tersebut.

2. Pada saat panen kelapa, Irma dan Irwan ikut membantu 
orang tuanya mengumpulkan kelapa tersebut. Setelah 
kelapa habis dipetik Irma dapat mengumpulkan kelapa 
sebanyak 25 butir dan Irwan 50 butir, berapakah 
perbandingan kelapa yang dikumpulkan oleh Irma 
dan Irwan, serta berapakah perbandingan kelapa yang 
dikumpulkan Irwan dengan jumlah kelapa yang mereka 
kumpulkan berdua?.
Langkah penyelesaian :
a) Memahami masalah :

• Apa yang ditanyakan ?
– Perbandingan hasil mengumpulkan kelapa 

Irma dan Irwan
– Perbandingan jumlah yang dikumpulkan 
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Irwan dengan jumlah keduanya
• Apa informasi yang didapatkan dalam 

permasalahan tersebut?
– Irma mengumpulkan 25 butir kelapa
– Irwan 50 butir kelapa

b) Merencanakan penyelesaian
• Strategi apa yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut
Straegi yang dapat dilakukan yaitu :

– Act in out (dengan mengumpamakan 
sesuatu sebagai kelapa)

_ Membuat gambar
c) Penyelesaian :
Dengan membuat ilustrasi maka didapatkan hasil seperti 

berikut ini :

 

Dari ilustrasi di atas, jelas bahwa perbandingan dari 
kedua hasil kumpulan kelapa tersebut adalah  Dan 
perbandingan jumlah kelapa yang dikumpulkan irwan adalah:

Dimisalkan P adalah kelapa hasil kumpulan Irma dan Q 
adalah kelapa hasil kumpulan irwan, maka :

P = 25 dan Q = 50, perbandingannya adalah :

, jadi perbandingan kelapa yang 

dikumpulkan oleh Irwan dengan jumlah seluruhnya 
adalah 2/3.

d) Mengecek kembali jawaban yang didapatkan
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Mengecek kembali jawaban untuk memastikan jawaban 
kita benar dan untuk mengetahui apakah ada cara lain untuk 
menyelesaikan permaslahan tersebut.

3. Taman sekolah berbentuk persegi dengan panjang 50 
meter dan lebar 10 meter, jika taman tersebut digambar 
dengan skala 1:500, berapakah panjang dan lebar taman 
pada gambar?.
Langkah penyelesaian :
a) Memahami masalah :

• Apa yang ditanyakan ?
– Panjang taman sekolah pada gambar

• Apa informasi yang didapatkan dalam 
permasalahan tersebut?
– Panjang taman 50 m.
– Lebar taman 5 m
– Skala yang digunakan 1 : 500

b) Merencanakan penyelesaian
• Strategi apa yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut
Strategi yang dapat digunakan adalah :

– Act in out
– Membuat gambar
– Membuat model

c) Penyelesaian :
Dengan membuat gambar seperti pada soal sebelumnya, 

guru dapat langsung menentkan hasilnya. Akan tetapi perlu 
dirubah dulu 15m menjadi 5000cm dan 10m menjadi 1000cm, 
juka skala yang digunakan 1 : 500, maka angka pembandingnya 
adalah 50 cm, didapatkan seperti berikut ini :

5000 : 500 = , dan
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1000 : 500 =  

Jadi ukuran taman sekolah pada gambar adalah 50cm x 
2cm.

d) Mengecek kembali jawaban yang didapatkan
Mengecek kembali jawaban untuk memastikan jawaban 

kita benar dan untuk mengetahui apakah ada cara lain untuk 
menyelesaikan permaslahan tersebut.

D. Buku Peserta didik

Buku siswa yang disusun didasarkan pada komponen-
komponen model pembelajaran matematika dengan 
pendekatan problem solving terutama komponen sistem 
pendukung dan secara khusus terkait dengan BG dan RPP. 
Buku ini digunakan sebagai pegangan siswa dalam mempelajari 
materi pelajaran yang dilaksanakan di kelas ataupun di luar 
kelas. 

Buku ini dilengkapi dengan pertanyaan arahan yang 
mengarahkan siswa secara efektif  melakukan pemecahan 
masalah, penemuan konsep dan prinsip matematika terkait 
materi yang diajarkan. Seluruh masalah yang diajukan sama 
dengan masalah yang ada pada BG.  Komponen yang ada 
pada buku siswa meliputi: 1) kompetensi dasar, 2) indikator 
pencapaian KD, 3) pengalaman belajar, 4) masalah-masalah 
terkait materi pelajaran dan dilengkapi pertanyaan arahan yang 
mengorganisasikan siswa untuk memecahkan masalah, dan 
menemukan berbagai konsep dan aturan dalam matematika, 
5) masalah atau soal-soal yang dapat diselsaikan siswa di luar 
jam pelajaran. Berikut akan dipaparkan contoh buku peserta 
didik (pegangan siswa) dengan harapan untuk memperjelas 
karakteristik dari pendekatan problem solving pada jabaran 
materinya.
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 PE C A H A N 

1. Pengertian pecahan

 

   

Gambar. A                             Gambar. B

Pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang 
utuh. Pada gambar di atas bagian yang dimaksud adalah daerah 
yang diarsir, sementara bagian yang utuh adalah bagian yang 
dianggap satuan atau keseluruhan. Bagian yang diarsir itulah 
yang disebut dengan pembilang sementara bagian pada seluruh 
satuan dinamakan penyebut. Gambar tersebut menunjukkan 
terdapat satu bagian yang diarsir sehingga pembilangnya = 1 
dan empat bagian dari keseluruhan sehingga penyebutnya = 4, 
maka akan terbentuk pecahan dengan ukuran ¼ .

Dari ilustrasi di atas kamu dapat mencoba untuk 
menemukan berbagai bilangan pecahan dengan membagi 
sesuatau menjadi beberapa bagaian yang sama sesuai dengan 
yang kamu inginkan, sehingga akan lebih membantu kamu 
dalam memahami bentuk pecahan.

Contoh. 1
 

S ik a p  s a lin g  b e r b a g i it u  k a n  b a ik  
u n tu k  m e la t ih  r a s a  p e d u li k it a  

a n ta r  s e s a m a  
Sebagai anak yang senang 
berbagi terutama dengan teman 
yang memiliki uang jajan kurang, 
Ahmad selalu membagi kue yang 
dibeli untuk teman-temannya. 
Hari itu selesai kerja bakti 
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disekolah terlihat Arman dan Ardi sedang duduk di depan 
kelas sementara teman-teman yang lainnya berada di kantin 
sekolah. Melihat temannya tersebut Ahmad menghampiri 
dengan membawa kue yang dibelinya dan bermaksud 
membagi kue tersebut pada teman-temannya dengan bagian 
yang sama. 

Tentukan bentuk pecahan dari setiap potong kue yang 
dibagi Ahmad ?

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, dengan 
menggunakan pendekatan problem solving, ada beberapa 
langkah yang harus dilalui, yaitu :

1) Memahami permasalahan
 Dari contoh di atas, permasalahan yang dapat diambil 

untuk diselsaikan yaitu Ahmad memiliki 1 potong kue 
yang akan dibagi tiga sama rata untuk kedua temannya

2) Merencanakan penyelesaian
 Untuk lebih memudahkan dan agar dapat ditunjuukkan 

secara jelas jawan yang diinginkan, maka kita memilih 
salah satu strategi pendekatan problem solving yaitu 
dengan “membuat gambar” kue

3) Menemukan jwaban
 Terlihat dari gambar di atas terdapat empat bagian yang sama 

dari satu potong rotinya Ahmad, maka penyebutnya sama 
dengan 3, dan masing-masing dari mereka mendapat satu 
bagian, maka pembilangnya sama dengan 1, sehingga bentuk 
pecahan yang terbentuk dari permaslahan di atas dalah .

4) Mengecek kembali jawaban
 Pengecekan kembali jawaban yang dihasilkan sangat 

penting sebagai sebuah ketelitian agar jawaban yang 
kita temukan kita yakini betul. Kebiasaan mengecek 
kembali jawaban yang kita temukan akan sangat 
menguntungkan bagi kita dalam menyelesaiakan 
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perasalahan-permasalahan yang lebih komplek.
Dari contoh soal 1 dapat kita kembangkan pada permasalahan-

permasalahan yang lainnya untuk lebih memahami dan mengenal 
bentuk pecahan. Akan tetapi, secara umu pecahan merupakan hasil 
bagi dari bilangan bulat a dengan bilangan bulat b, yang ditulis  
atau a ÷ b dengan b ≠ 0. Dalam hal ini, maka a disebut dengan 
pembilang dan b disebut dengan penyebut.

a. Pecahan Senilai
Untuk mencari pecahan yang senilai bukanlah pekerjaan 

yang sulit, biasanya guru akan menjelaskan dengan cara 
mengalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang 
sama, misalnya ½ senilai dengan , sebab baik pembilang dan 
penyebutnya dikalikan dengan 2.

Pada permaslahan ini kita akan mencari pecahan yang 
senilai dengan contoh permasalahan sehingga konsep pecahan 
senilai betul-betul dapat dipahami dan akan mudah untuk 
mencarinya pada pecahan-pecahan lainnya. Untuk lebih 
memudahkan kita memulia dengan membuat gambar sebagai 
berikut:

Terlihat pada gambar dia atas berbagai bentuk pecahan 
mulai dari ½, , , dan , memiliki ukuran yang sama dengan 
satuannya. Kenyataan yang ditunjukkan pada gambar di atas, 
akan sama artinya dengan cara mengalikan setiap pembilang 
dengan penyebutnya dengan bilangan yang sama.
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Kalau diperhatikan pada setiap persamaan di atas akan 
ditemukan pola, bahwa setiap pembilang dan penyebut 
dikalikan dengan bilangan yang sama, sehingga pecahan ½, , 
, dan .dikatakan pecahan yang ekuivalen atau senilai, karena 

ukuran bagiannya dengan bagian yang utuh adalah sama besar 
sebagaimana terlihat pada gambar di atas.

Secara umum :  

 

 

b. Membandingkan pecahan
Membandingkan pecahan merupakan aktivitas mengukur 

nilai dua pecahan atau lebih sehingga diketahui perbedaan nilai 
pecahan yang dibandingkan. Untuk mengetahui perbandingan 
pecahan tentu syarat utama mengetahui nilai dari sebuah 
pecahan, dengan itu kita akan mengetahui beda antara dua 
pecahan atau lebih. Membandingkan dua pecahan biasanya 
dilakukan dengan mengetahui jumlah bagian dari satuan, 
jika dua bagian utuh dari sebuah pecahan dibagi menjadi satu 
satuan yang berbeda, maka yang bagian utuhnya dibagi lebih 
banyak memiliki nilai lebih kecil dari yang bagian utuhnya 
dibagi lebih sedikit.

Untuk lebih mudah memahami konsep perbandingan 
pecahan, dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini:
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Dari gambar di atas, terlihat arsiran daerah yang dibagi 
dua lebih luas dari arsiran daerah yang dibagi empat, sehingga 
½ > ¼ ,

c. Bentuk-bentuk pecahan
Setelah memahami bagaimana menemukan sebuah 

bilangan pecahan, berikut akan disajikan berbagai bentuk 
pecahan, sebagai berikut :

1) Pecahan biasa
Pecahanbiasa merupakan hasil bagi dari bilangan bulat a 

dengan bilangan bulat b, yang ditulis   atau a ÷ b dengan b ≠ 
0. Dalam hal ini, maka a disebut dengan pembilang dan b disebut 
dengan penyebut.

2) Pecahan ekuivalen/senilai
Pecahan ekuivalen/senilai adalah pecahan yang berbeda 

nama akan tetapi nilainya sama dalam satu bagian utuh 
(unit).

Contoh : , dan seterusnya

3) Pecahan senama
Pecahan senama merupakan dua atau lebih pecahan 

yang bagian utuhnya dibagi menjadi bagian yang sama atau 
pecahan yang penyebutnya sama.

Contoh : 

4) Pecahan campuran
Pecahan campuran adalah jumlah bilangan bulat dengan 

pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya.
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Contoh :       

5) Pecahan palsu
Pecahan palsu adalah pecahan yang penyebutnya habis di 

bagi oleh pembilang atau b habis di bagi oleh a pada pecahan 
yang berbentuk , pecahan ini sebenarnya bukan pecahan akan 
tetapi ditulis pecahan.

Contoh : , , , dan sebagainya, yang sebenarnya nilai 
dari pecahan tersebut adalah 5, 5, 4.

a. Pecahan desimal
Pecahan desimal adalah sebuah bilangan yang 

menggunakan nilai tempat dan titik desimal untuk 
menunjukkan sepersepuluh, seperseratus, seperseribu, dan 
seterusnya. Dan kelipatan 10 sebagi bagian utuhnya.

b. Persen
Pecahan yang penyebutnya sama dengan 100 dan ditulis 

% (dibaca “persen”).

d. Latihan
1) Untuk mengisi libur sekolah peserta didik kelas V SDN 

03 Kembang Kerang yang berjumlah 30 orang mengikuti 
acara perkemahan, untuk itu dibuatlah regu dimana 1 
regu beranggotakan 6 orang. Berapa bagiankah 1 regu 
dari jumlah keseluruhan peserta didik kelas V.

2) Tentukanlah nilai pecahan masing-masing daerah yang 
diarsir pada gambar berikut ini : …
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3. Andi diminta ibunya untuk mengupas 2 buah kelapa 
dan masing-masing dibagi menjadi 4 bagian, karena 
akan diberikan pada pada teatngga 3 bagiannya, berapa 
bagiankah yang akan dikasi tetangga dari seluruh bagian 
kelapa yang dikupas oleh Andi.

 
OPE R A SI  PE C A H A N  

1. Mengubah  Pecahan Ke Bentuk Persen Dan Desimal 
Serta Sebaliknya

a. Persen
  Pada hari jum’at semua peserta didik 

dianjurkan untuk menggunakan pakaian 
yang rapi dan islami sehingga semua 
peserta didik laki-laki diharapkan 
menggunakan kopiah untuk mengikuti 
acara IMTAQ. Dan pada saat itulah Ahmad 
dan Iwan menceritakan pada teman-
temannya untuk membeli kopiah pada 

suatu toko, karena pada saat mereka beli 
mereka mendapat harga murah, karena ditoko tersebut 
sedang ada diskon besar-besaran. Ada yang diskonnya 10%, 
ada juga yang diskonnya 15% dan banyak lagi lainnya. 
Mendengar cerita tersebut Abdul dan Ilham meminta bantuan 
pada Ahmad dan Iwan untuk mengantarnya membeli kopiah 
pada took yang dimaksud pada hari minggu sekalian mengisi 
hari libur bersama.

Bagaimanakah konsep persen sebenarnya :

Pada cerita di atas terdapat dua angka persen yaitu 10% 
dan 15%, simbul % (dibaca “persen) artinya perseratus. Jadi 
persen adalah bilangan yang penyebutnya 100 atau bagian 
utuhnya dibagi seratus (/100). Adapun cara mencari nilai 
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pecahan dari bilangan persen sama halnya dengan menentukan 
pecahan pada penjelsan sebelumnya.

 

Model di atas, daerah yang diberi warna kuning yaitu pada 
gambar. 1 jumlahnya 6 dan pada gambar. 2 jumlahnya 45. Jadi 
bentuk pecahannya yaitu  dan , perseratus didapatkan 
dari bagian utuh kotak tersebut debagi menjadi seratus bagian 
yang sama.

Maka pecahan yang kita dapatkan dari model di atas, kalau 
dirubah ke dalam bentuk persen (%), maka akan berbentuk:

       dan      , silahkan dicoba berkali-
kali sampai kamu paham dan dapat membuat dan mengubah 
pecahan menjadi persen begitu sebaliknya.

secara umum persen adalah pecahan yang penyebutnya 
sama dengan 100, jadi untuk mencari nilai persen bilangan , 
dapat dilakukan dengan cara:

 

 

Contoh:

Kerjakanlah : tentukan berapa persen pecahan berikut:
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1. 

2. 

Permasalahan :
1. Untuk mengikuti lomba gerak jalan tingkat kecamatan 

akan dipilih orang peserta didik dan  orang peserta 
didik, berapa persenkan masing-masing peserta didik 
dan siswi akan terpilih untuk mengikuti lomba?

2. Sepulang sekolah Aisyah membantu ibunya mengambil 
air untuk diisi di bak mandi, setelah beberapa kali 
ngambil air Aisyah hanya dapat mengisi  dari isi bak 
sepenuhnya, kemudian dipenuhi oleh ibunya. Berapa 
persenkah Aisyah mengisi air di bak mandi tersebut.

b. Desimal
 

Dib a lik  b a d a n  y a n g  s e h a t  
t e r d a p a t  jiw a   y a n g  s e h a t  

    Pada jam olahraga semua peserta 
didik diminta untuk latihan lari 
100m, dan setelah semua peserta 
didik berlari, didapatkan catatan 
5 besar waktu tercepat, yaitu 
Roni 3,4 menit, Ahyan 3,12 
menit, Rahmad 3,21 menit, Dani 
3,213 menit, dan Abdul 3,20 
menit. Catatan waktu tersebut 

merupakan bentuk bilangan desimal yang sering kamu dengar 
sehari-hari.

Melihat bentuk catatan waktu di atas. Secara 
umum desimal dapat diartikan sebagai sebuah bilangan 
yang menggunakan nilai tempat dan titik desimal untuk 
menunjukkan sepersepuluh, seperseratus, seperseribu, dan 
seterusnya, dan kelipatan sepuluh menjadi bagian utuhnya
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Berikut ilustrasi dari pecahan agar lebih mudah untuk 
memahami konsep pecahan desimal serta cara merubahnya 
kedalam bentu pecahan biasa.

Tunjukkan nilai pecahan dari ketiga gambar berikut :

Daerah yang diwarnai pada gambar. A yaitu seluruh 
bagian utuh, sehingga nilai pecahannya : 1 dibaca (satu) atau 1,0 
(satu koma nol) dalam bentuk desimal. Derah yang diwarnawi 
pada gambar. B yaitu 1 dari sepuluh bagian utuhnya, sehingga 
nilai pecahannya : dibaca (satu per sepuluh) atau 0,1 (nol 
koma satu) dalam bentuk desimal 

Daerah yang diwarnai pada gambar. C yaitu 1 dari 
seratus bagian utuhnya, sehingga nilai pecahannya :  dibaca 
(satu per seratus) atau 0,01 (nol koma nol satu) dalam bentuk 
decimal. Terdapat juga berbagai bentuk desimal yang lebih 
komplek lagi seperti 0,75; 1,25; 2,213 dan banyak lagi bentuk 
lainnya. Dari ilustrasi dan penjelasan di atas dapat dipahami 
bahwa:

    = 0,1

   = 0,01

 =0,001, dan seterusnya,

Setelah memahami konsep tentang desimal, beriku 
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akan dijelaskan bagaimana mengubah bentuk pecahan ke 
bentuk desimal atau sebaliknya, menggunakan model dengan 
memperhatikan bagian yang diberi warna merah berikut ini:

Model  pecahan desimal

Dari data table di atas didapatkan bentuk desimal dari 
 dan untuk pecahan , kamu dapat 

mencobanya kembali dan melakukan sebaliknya yaitu dari 
bentuk persen ke bentuk pecahan.

 
Secara umum untuk mengubah pecahan menjadi 

pecahan decimal, kita harus mengubah penyebut 

pecahan tersebut menjadi kelipatan 10, yaitu 10, 100, 

1000 dan seterusnya. 

Permasalahan : 
Pada pemilihan ketua kelas, terdapat 3 orang calon untuk 

dipilih oleh 25 orang peserta didik kelas V. salah seorang calon 
mendapatkan 10 suara, calon berikutnya 12 suara, dan seorang 
lagi mendapatkan 3 suara. Tulislah dalam bentuk desimal 
perolehan suara masing-masing calon dari seluruh jumlah 
suara yang ada.
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1. Mengurangkan dan menjumlahkan bentuk pecahan
Pada hari minggu Aisyah dan adiknya 
pergi kepasar membeli buah-buahan. Pada 
saat itu mereka membeli  kg nanas,  kg 
pisang, kg rambutan, dan  kg papaya. 
Agar lebih ringan untuk dibawa pulang 
buah yang dibelinya diisi kedalam 2 
kantong plastik. Kantong plastik pertama 

diisi nanas dan papaya dibawa oleh aisyah dan kantong yang 
kedua diisi pisang dan  rambutan.

Dari cerita diatas dapat memunculkan beberapa 
permasalahan yang perlu dicari penyelesaiannya yang berkaitan 
dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan.

• Berapa kilogram buah yang dibeli oleh Aisyah ?
• Berapakah berat buah pada kantong plastic yang dibawa 

oleh aisyah ?
• Dengan mengetahui berat seluruh buah dan yang dibawa 

oleh Aisyah berapakah berat buah yang dibawa oleh 
adiknya?

a. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan 
penyebut sama
Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilanagan 

pecahan, pemahaman tentang cara menentukan nilai pecahan 
pecahan sangat diperlukan dan hal tersebut telah dijelaskan 
pada bagian sebelumnya, untuk melakukan penjumlahan 
pecahan yang penyebutnnya sama dilakukan sebagai berikut :

 

Gambar di atas menunjukkan pecahan yang memiliki 
penyebut 4, karena masing-masing bagian utuhnya dibagi 
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menjadi 4. Pada gambar A nilai pecahannya sama dengan . 
dan pecahan kedua , jika gambar A dan gambar B digabung 
atau dijumlahkan menjadi satu, maka akan Nampak hasilnya 
seperti pada gambar C, dimana daerah yang diarsir sama 
dengan 3 bagian sehingga nilai pecahannya sama dengan  , 
ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa :

 +  =  .

Begitu juga halnya ketika kita ingin melakukan 
pengurangan pecahan, dari gambar di atas akan ditunjukkan 
ilustrasi pengurangan pecahan sebagai berikut :

 

Jika gambar pertama yang nilai pecahannya  dikurangi 
dengan gambar kedua yang nilainya , maka akan menghasilkan 
gambar ketiga yang nilainya .

Dari jawaban tersebut secara umum, dalam 
menjumlahkan dua pecahan yang memiliki penyebut sama 
dapat dilakukan dengan cara :

Jika,       

 
  

 
 

Permasalahan
Wira dan Ahmad masing-masing membawa .kg beras 

untuk keperluan kegiatan PKK di sekolah, sementara Ani 
membawa . kg minyak goring dan Arjuna dengan Wahab 
masing-masing membawa  kg telur. Berapakah berat seluruh 
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bahan yang diperlukan untuk acara PKK di sekolah.

b. Menjumlahkan dan Mengurangi Pecahan Pecahan 
Yang Penyebutnya Tidak Sama
Untuk memahami konsep penjumlahan bilangan pecahan 

secara sederhana kita dapat lakukan dengan memperhatikan 
ilustrasi berikut :

Pada ilustrasi di atas gambar pertama memiliki nilai 
pecahan ½ dan gambar kedua memiliki nilai pecahan , untuk 
menentukan jawaban, dibuatlah model yang ketiga dangan 
bagian utuhnya dibagi menjadi 8 bagian, karena 8 merupakan 
factor kelipatan dari 2. kemudian kedua bagian yang diarsir 
baik pada gambar pertama dan kedua digabung, maka akan 
menghasilkan model yang ketiga dengan nilai pecahan .

Langkah yang hampir sama dapat kita lakukan dalam 
melakukan pengurangan pecahan yang memiliki penyebut 
tidak sama, kembali kita ilustrasikan dengan model sebagai 
berikut :

 

Model di atas menunjukkan daerah yang diarsir pada 
gambar pertama jika dikurangi dengan daerah yang diarsir 



120   ~   Dr. Al Kusaeri. M.Pd

pada gambar kedua, maka akan menghasilkan daerah arsiran 
pada gambar ketiga, sama halnya dengan penjumlahan, model 
yang menunjuukan hasil pengurangan dibagi menjadi delapan 
bagian, karena 8 merupakan faktor kelipatan dari 4.

                     Jadi,  –  = 

Memperhatikan kedua ilustrasi di atas, secara umum 
dalam melakukan penjumlahan atau pengurangan pada 
bilangan pecahan yang memiliki penyebut tidak sama, sebagai 
berikut :

 Jika, 
 

      

 

 

Dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan 
pecahan yang tidak sama penyebutnya lebih sulit dari pecahan 
yang sama penyebutnya, sehingga harus dilakukan latihan 
secara terus menerus hingga betul-betul dapat dipahami, 
contoh di bawah akan membantu kamu dalam menyelesaian 
soal-soal pecahan yang tidak sama penyebutnya:
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c. Menjumlahkan dan mengurangi pecahan desimal
Pada suatu hari keluarga Meli 
bermaksud mengadakan syukuran 
dengan mengundang tetangga-
tetangganya, untuk keperluan tersebut 
sejak pagi Meli dan keluarganya sibuk di 
dapur mempersiapkan makanan yang 
akan disajikan untuk tamunya, agar 
masakannya terasa enak, mereka 

memberikan bumbu masakan dengan ukuran yang tepat, 
untuk membuat sayur berkuah, Meli membutuhkan, 0,50 kg 
cabe merah, 0,15 kg, garam yodium, 0,015kg bawang putih, 
0,01 kg terasi udang dan 0,25 kg tomat. Bumbu-bumbu 
tersebut akan digunakan untuk memasak daging sapi seberat 
5,75 kg dicampur dengan sayur-sayuran seberat 2,125 kg.

Dalam melakukan aktivitasnya, Meli dan keluarganya 
tetntu harus dapat menghitung seluruh keperluannya, 
disamping biar makanannya nanti menjadi enak juga dalam 
menyiapkan bahan mereka tidak salah perhitungan dan 
menjadi sia-sia serta persiapan anggaran belanja juga sesuai 
dengan perhitungan.

Untuk itu, memahami cara menjumlahkan ataupun 
mengurangi bilangan desimal sangat penting untuk 
menyelesaikan kasus-kasus seperti itu. Berikut akan dijelaskan 
bagaimana melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan 
desimal.

Dengan menggunakan sebuah model seperti pada 
penjumlahan pecahan sebelumnya, kita dapat melakukan 
penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal juga, 
yang membedakannya yaitu model yang digunakan untuk 
melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal 
model yang digunakan dibagi menjadi 10, 100, 1000 dan 
seterusnya. Perhatikan model berikut ini :
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Sama seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya 
dalam menentukan bilangan desimal, maka dapat kita lihat 
bahwa model A memiliki nilai desimal 0,2, dikarenakan bagian 
utuhnya dibagi menjadi sepuluh bagian dan dua bagian yang 
diarsir, untuk itu dia memiliki nilai pecahan  pada pecahan 
biasa dan 0,2 pada pecahan desimal. Sementara pada model 
kedua satu bagian utuhnya dibagi menjadi 100 bagian dan 6 
bagian yang diarsir, maka nilai pecahannya adalah  dan 
0,06 pecahan disimalnya.

Untuk menjumlahkan kedua pecahan tersubut dengan 
mengacu pada model di atas, maka kita memerlukan sebuah 
model bari yang akan menggabungkan kedua daerah yang 
diarsir tersebut, dan akan didapatkan model sebagai berikut:

 

Dari model yang dibuat, kita mendapatkan 26 bagian 
daerah yang diarsir dari seratus bagian dari bagian utuhnya, 
sehingga nilai pecahan yang didapatkan yaitu  atau 0,26 
dalam pecahan desimalnya. Dengan langkah yang sama kamu 
dapat melakukan pengurangan pecahan desimal, hanya saja 
dalam pengurangan kamu mengurangi daerah yang diarsirnya 
lebih banyak dengan daerah yang arsirnya lebih sedikit.

Dari ilustrasi tersebut diharapkan kami berlatih 
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terus, sehingga dapat memahami cara menjumlahkan atau 
mengurangi pecahan desimal. Setelah kamu memahami 
bagaimana mendapatkan hasil dari penjumlahan dan 
pengurangan desimal, Langkah lain yang dapat kamu ikuti 
yaitu menggunakan table desimal seperti berikut ini :

Contoh: Memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh 
Meli dan keluarganya, berapakah berat daging dan sayuran 
yang akan di masaknya.

Dengan menggunakan tabel, maka didapatkan hasil 
sebagai berikut :

Nama bahan

Berat dalam

Satuan
Titik 

desimal
Per

sepuluhan
Per

seratusan
Per

seribuan

Daging sapi 5 , 7 5 0
Sayuran 2 , 1 2 5
Jumlah 7 , 8 7 5

Didapat berat keseluruhan daging dan sayuran yang 
akan dimasak adalah 7,875 kg

3. Mengalikan dan membagi bentuk pecahan

Memahami konsep tentang perkalian pecahan terlebih 
dahulu harus dipahami bagaimana mengalikan bilangan bulat, 
sebab hal tersebut akan sangat membantu dalam menyelesaikan 
perkalian bilangan pecahan. Sebelum kita mengerjakan 
soal-soal perkalian pecahan secara cepat, terlebih dahulu 
perhatikan ilustrasi berikut, agar kamu juga mengetahui dari 
mana didapatkan hasil perkalian bilangan pecahan yang kamu 
lakukan. Perhatikan model berikut :
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Melihat model di atas, kita dapat menentukan nilai 
pecahannya, yaitu ½ untuk model pertama dan  untuk 
model kedua, yang perlu diperhatikan dalamm membuat 
model untuk perkalian adalah arah membagi setai bagiannya 
harus berlawanan agar memudahkan kita menemukan hasil 
perkaliannya. Seperti yang terlihat model pertama dibagi 
dengan garis mendatar dan model kedua dengan garis yang 
tegak lurus.

Selanjutnya marilah kita menyelesaiakn permasalahan 
tersebut, dari kedua model tersebut dapat dibuat pertanyaan 
berapakah hasil kali dari  dengan , perhatikan model berikut 
yang merupakan gabungan dari kedua model tersebut di atas.

Berbeda pada saat kita menjumlahkan atau mengurangi, 
dalam perkalian daerah arsiran yang menjadi perhatian kita 
untuk mendapatkan hasil perkalian bilangan pecahan yaitu 
daerah yang medapatkan arsiran dua kali, terlihat pada model 
di atas daerah yang diarsir dua kali yaitu daerah yang terletak 
pada pojok kanan bawah yang luasnya yaitu .

Dapat ditulis bahwa 

Dengan demikian secara umum :
 

Jika :   
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Permasalahan
Agar tidak lagi menjadi celaan temannya di 
kelas setiap hari sepulang sekolah dan setelah 
selsai makan dan sholat dzuhur Ahmad selalu 
mengulangi pelajarannya satu setengah kali 
kali dari waktu teman-temannya yang lain, 

jika teman-teman ahmad rata-rata mengulangi pelajarannya 
di rumah setengah jam sebelum mereka istirhat siang. Berapa 
jamkah Ahmad belajar ?

a. Membagi bilangan pecahan
Untuk melakukan pembagian bilangan pecahan, kita 

harus mengingat kembali pelajaran tentang operasi bilangan 
yang menyatakan bahwa pembagian merupakan pengurangan 
secara berulang sampai habis. Konsep tersebut akan membantu 
kita dalam mengenal konsep pembagian dalam pecahan. 
Berikut ini kita akan membahas tentang pembagian bilangan 
bulat dengan pecahan dan bilangan pecahan dengan bilanagn 
pecahan. Untuk lebih mudah memahami permasalahan 
tersebut, perhatikan ilustrasi berikut ini:

 

 

Berdasarkan konsep bahwa pembagian adalah pengurangan 
berulang hingga bilangan tersebut habis, maka ditulis bahwa 
: , dari bentuk tersebut terlihat 
bahwa 2 akan habis dibagi oleh setengah sebanyak 4 kali. 
Sementara pada ilustrasi di atas, model pertama terdapat dua 
satuan lingkaran, selanjutnya masing-masing dibagi menjadi 
dua bagian sama besar yang masing-masing bernilai pecahan , 
sehingga Nampak pada model kedua terdapat 4 buah potongan 
lingkaran yang sama besar. ini berarti 2 dibagi  sama dengan 4, 
atau dapat ditulis 2 :  = 4.
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Secara umum dapat ditulis :
 

 

 

Ma s ih k a h  k a m u  in g a t  b a h w a  b ila n g a n  b u la t  a ,   
s e b e n a rn y a   =   

  

 Selanjutnya akan diilustrasikan pembagian pecahan dengan 
pecahan, kita misalakn dalam menentukan hasil bagi  dengan , 
untuk mengetahui jawabannya perhatikan model berikut ini :

 

   

Dari gambar di atas, ditunjukkan bahwa  jika dibagi 
dengan , maka akan menghasilkan 2 buah bagian yang 
ukurannya sperenam, jadi hasil dari , hasil ini juga 
dapat ditemukan dengan menggunakan bentuk umum di atas, 
yaitu : .

Permasalahan
Pada hari minggu Aminah mengikuti 
ibunya ke kebun untuk memetik sayuran, 
dalam perjalanan pulang Aminah dan 
ibunya bertemu dengan bibiknya dan 
meminta ¼ dari sayur yang dibawanya, 

karena Aminah merasa sayuran yang dibawanya cukup 
banyak, sayurnyapun diberikan kepada bibiknya sesuai 
permintaan. Begitu bibi Aminah sampai dirumah sayurnyapun 
dimasak setengah dari yang dibawa pulang dan disimpan 
sebagiannya untuk dimasak nanti sore. Berapa banyak sayur 
yang dimasak oleh bibik Aminah terlebih dahulu?
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4. Menggunakan pecahan dalam masalah perbandingan 
dan skala

Untuk mengikat kapal yang sedang berlabuh agar tidak 
terbawa arus, seorang awak kapal harus menyediakan tali 
lebih panjang dari jarak tumpuan tempatnya akan mengikat 
tali tersebu, hal itu dilakukan agar ikatan yang dibuat betul-
betul kuat dan kapalnya akan tetap aman dan tidak takut 
akan terbawa arus. Untuk itu seorang awak kapal harus 
menyediakan tali yang panjangnya 50 meter sebab jarak kapal 
dengan tumpuan tempat mengikat tali tersebut 35 meter.

Contoh kasus di atas dilakukan dengan membandingkan 
dua hal yaitu jarak kapal dengan tumpuan dan panjang tali 
yang perlu disiapkan.Untuk menyatakan suatu perbandingan 
dilakukan dengan menggunakan lambing pecahan, sehingga 
memahami bentuk pecahan akan sangat membantu untuk 
menyatakan sebuah perbandingan sehingga jelas apa yang kita 
maksudkan. Pada permasalahan di atas angka perbandingan 
yang dapat kita tulis yaitu .

Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut :
 

Dari gambar di atas, terlihat pada gambar pertama ada 
dua anak yang sedang berjabat tangan, dan pada gambar kedua 
terdapat lima orang yang sedang mengaji bersama, maka 
perbandingan orang pada gambar pertama dengan gambar 
kedua yaitu . Selain menentukan perbandingannya secara 
langsung kita juga dapat menentukan perbandingan banyak 
benda terhadap jumlah dan selisihnya
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a. Perbandingan terhadap jumlah
Perbandingan terhadap jumlah maksudnya 
adalah membandingkan jumlah bagian 
benda dengan jumlah keseluruhan. Pada 
gambar di atas, dapat ditanyakan berapakah 
perbandingan jumlah orang pada gambar 

pertama dengan jumlah orang pada gambar pertama dan 
kedua. Penyelesainnya sebagai berikut :

P = jumlah orang pada gambar pertama (2 orang)
Q = jumlah orang pada gambar kedua (5 orang)
Maka perbandingan orang pada gambar pertama dengan 

semuanya adalah :

b. Perbandingan terhadap selisih
Perbandingan terhadap selisih merupakan perbandingan 

satu bagian dengan selisih kedua bagian yang dibandingkan.

Menggunakan contoh di atas, jika ditanyakan berapa 
perbandingan orang pada gambar kedua dengan selisih 
keduanya, maka didapatkan :

P = jumlah orang pada gambar pertama (2 orang)
Q = jumlah orang pada gambar kedua (5 orang)
Maka perbandingan orang pada gambar pertama dengan 

semuanya adalah :

c. Menggunanakan pecahan dalam skala
Menggambar peta tentu tidak akan seluas aslinya, 

sebagaimana sering dilihat di dinding kelas, akan tetapi 
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dengan melihat peta kita mendapat gambaran berapa luas 
daerah aslinya, dikarenakan disetiap peta selalu ditulis skala 
perbandingan disetiap pojok peta tersebut. Nilai skala sebuah 
peta dimanapun pasti berbentuk bilangan pecahan, misalkan 

 atau 1 : 100.000, ini menunjukkan 1 cm pada peta sama 
panjangnya dengan 100.000 cm pada panjang aslinya.

Memahami tentang pecahan dan skala akan membantu 
kita untuk mengetahui keadaan sebenarnya ataupun membuat 
gambar suatu model dalam ukuran kecil.

 Perlu diingat : 

Skala 1 : 100 artinya 1 cm pada gambar sama artinya dengan 1000 
cm pada keadaan sebenarnya 

 

Perhatikan contoh berikut :

Sebuah denah rumah dengan skal 1 : 300 berukuran 2 cm 
x 8 cm, tentukanlah luas rumah sebenarnya.               

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, diperlukan 
kemampuan mengalikan bilangan pecahan dan juga bilangan 
bulat serta gabungan keduanya.

Memperhatikan informasi yang ada, yaitu :

Skala    = 1 : 300
Lebar gambar   = 2 cm
Panjang gambar  = 8 cm
Karena skalanya 1: 300 berarti 1 cm pada gambar sama 

artinya dengan 300 cm pada aslinya, sehingga di dapatkan :

Lebar gambar  = 2 x 300 = 600 cm = 6 m
Panjang gambar = 8 x 300 = 2400 cm  
= 20 
Jadi luas rumah sebenarnya adalah 6m 
x 20m = 120m2.
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Permasalahan
Pada acara perkemahan, setiap kelompok harus mengikuti 

kegiatan “pencarian jejak” dimana masing-masing kelompok 
akan diberikan peta perjalanan dengan skala perbandingan 1 
: 1.500, dan masing-masing kelompok akan berjalan melewati 
dua titik pos peristirahatan, jika jarak pangkalan sampai dengan 
pos pertama 8cm, pos pertama sampai pos kedua 9cm, dan dari 
pos kedua sampai lokasi perkemahan jaraknya 7cm. Berapakah 
jarak yang harus dilalui oleh masing-masing kelompok?

E. Lembar Kerja Siswa

Lembar kegiatan siswa juga mengacu pada model 
pembelajaran yang dikembangkan terutama pada komponen 
sistem pendukung. LKS ini digunakan siswa sebagai tempat 
menyelesaikan seluruh masalah yang ada pada buku siswa 
(BS). Pada LKS ini disajikan langkah-langkah serta petunjuk 
pemecahan masalah dan penemuan berbagai konsep dan 
prinsip secara efektif  serta bagian akhir akan disajikan soal 
atau permasalahan yang akan diselsaikan siswa sebagai aplikasi 
konsep dan prinsip dalam matematika yang telah ditemukan. 
Komponen LKS yang disusun, yaitu: 1) kompetensi dasar, 2) 
indikator pencapain KD, 3) petunjuk pelaksanaan LKS, dan 4) 
sajian langkah-langkah dan petunjuk pemecahan masalah.

F. Tes

Tes hasil belajar dalam hal ini adalah seperangkat 
soal-soal yang digunakan untuk mengukur seberapa besar 
penguasaan siswa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan 
menggunakan model yang dikembangkan dilaksanakan. Soal-
soal tersebut sebagian disajikan dalam kumpulan soal latihan 
pada buku siswa dan buku petunjuk guru. Dalam perancangan 
tes hasil belajar dilakukan kegiatan antara lain: 1) membuat 
kisi-kisi tes hasil belajar, 2) merancang masalah-masalah untuk 
setiap indikator pencapaian kompetensi dasar, 3) dan membuat 
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kunci jawaban  untuk setiap masalah yang diajukan,

Instrumen-instrumen kevalidan, kepraktisan, dan 
keefektifan yang telah dirancang pada fase sebelumnya 
selanjutnya direalisasikan pada fase ini. Kegiatan yang dilakukan 
pada tahapan ini adalah merangkum dan merumuskan tujuan 
pengukuran, aspek-aspek yang diukur, dan menetapkan 
pertanyaan-pertanyaan pengukuran untuk setiap aspek yang 
diukur, dan menetapkan pertanyaan-pertanyaan pengukuran 
untuk setiap aspek menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai 
sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur kevalidan 
(buku model, perangkat pembelajaran dan instrumen 
penelitian), menilai keterlaksanaan dan keefektifan model yang 
dikembangkan berdasarkan teori dan pengalaman ahli dan 
praktisi, mengobservasi (keterlaksanaan model, aktivitas siswa 
dan guru, pengelolaan pembelajaran), mengukur hasil belajar 
siswa, mendata respon siswa dan guru terhadap komponen 
dan kegiatan pembelajaran.

G. Rencana Program Pembelajaran

Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang disusun 
berdasarkan komponen-komponen model pembelajaran 
matematika dengan pendekatan problem solving terutama 
sintaks pembelajaran. Rencana pembelajaran ini dugunakan 
sebagai pegangan guru dalam mengorganisasikan siswa dalam 
pelaksanaan pembelajaran di kelas untuk setiap pertemuan. 
Komponen utama RPP yang disusun, yaitu: 1) kompetensi 
dasar (KD), 2) indikator pencapaian KD, 3) materi pokok, 4) 
fasilitas pembelajaran, 5) model, strategi, dan pendekatan 
pembelajaran, 6) skenario pembelajaran, 7) hasil belajar, dan 
8) sumber belajar.

H. Deseain Pembelajaran matematika dengan Pendekatan 
Ethnomatematik

Tujuan kurikulum 2013 mencakup empat kompetensi, 
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yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) 
pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai 
melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/
atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual 
adalah “Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran 
agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap 
Sosial adalah “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya”. 

Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran 
tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, 
dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 
pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi siswa.Penumbuhan dan 
pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang  proses 
pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai 
pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa 
lebih lanjut. 

Pelaksanaan pembelajaran matematika di Sekolah 
Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Se Kecematan Aikmel juga 
mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 
sehingga dalam penyusunan materi Buku Guru pada model 
pembelajaran matematika berbasis budaya Sasak mencakup 
kudua kurikulum tersebut. Berdasarkan masukan dari guru 
pada observasi awal disepakatilah beberapa materi yang perlu 
dimuat dalam buku guru untuk yaitu: Segi Banya, Bangun 
Datar (Persegi, Persegi Panjang, dan Segitiga, simetris), dan 
Bangun Ruang (Kubus, Balok, dan Jarring-jaring Kubus dan 
Balok)

SE G I  B A NY A K  

 

 

a. Indikator Kompetensi Dasar
1. Siswa dapat membedakan jenis segi banyak pada 

objek tertentu
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2. Siswa dapat mengidentifikasi jenis segi banyak
3. Siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur pada 

setiap jenis segi banyak tertentu
4. Siswa dapat membedakan segi banyak beraturan 

dan tak beraturan

b. Pokok-pokok kegiatan siswa
Siswa melakukan pembelajaran secara individu atau 

kelompok, kegiatan belajar mengajar dimulai dengan 
menunjukkan gambar berbagai motif  kain tradisional Sasak, 
selanjutnya siswa dibagikan Buku Siswa dan Lembar Kerja 
Siswa, siswa melakukan pengamatan berbagai motif  yang 
terdapat di kain tradisional Sasak secara berkelompok untuk 
memahami berbagai bentuk segibanyak, siswa melakukan 
identifikasi jenis dan ciri-ciri segibanyak, siswa melakukan 
identifikasi berbagai persegi yang termasuk segibanyak 
beraturan dan takberaturan.

c. Waktu 
Waktu yang diperlukan untuk melakukan proses belajar 

mengajar adalah 2 jam pelajaran atau 90 menit. Rincian 
penggunaan waktu dalam melakukan proses belajar mengajar 
sebagaimana termuat dalam Rencana Program Pembelajaran 
tidak bersifat kaku. Guru memiliki wewenang untuk mengatur 
jalannya proses belajar mengajar sesuai dengan kondisi yang 
sedang berkembang, sehingga siswa dapat membangun 
pemahamannya tentang materi yang sedang dipelajari.

d. Petunjuk tekhnis pelaksanaan pembelajaran
Pada pertemuan pertama pembelajaran dilakukan secara 

berkelompok, sebelum pembelajaran dimulia guru memberikan 
pengantar dan meminta siswa untuk memperhatikan berbagai 
motif  yang terdapat pada gambar kain tradisional Sasak secara 
langsung.

Pembelajaran dimulai dengan penjelasan singkat oleh 
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guru tentang apa yang perlu dilakukan oleh siswa, dilanjutkan 
dengan pembagian Buku Siswa dan menjelaskan secara 
singkat tentang materi pelajaran saat itu. Kemudian guru 
mengarahkan siswa untuk menyelesaiakan permasalahan 
yang ada pada buku siswa dan LKS. Setelah siswa masing-
masing menyelesaiakan permasalahan yang ada guru meminta 
beberapa siswa untuk memaparkan hasil pekerjaannya dan 
meminta siswa lain untuk menyimak dan memberi masukan 
serta alasan jika diperlukan.

Untuk menutup pelajaran guru meminta siswa 
menyampaikan hasil kerja dan kesimpulan yang didapatkan 
dari hasil pekerjaan siswa dilengkapi dengan masukan dari 
guru itu sendiri.

e. Materi

SE G I  B A NY A K  

 

 

 

P R A N E K  

M erupakan alat pem intal benang 

yang akan digunakan untuk 

m em buat kain tenun khas sasak 

(K ereng S esek). B entuk alat 

tersebut m em iliki sisi sam a panjang 

yang dihubungkan oleh potongan 

kayu lurus sam a panjang. K ain yang 

dihasilkanpun m em iliki berbagai 

bentuk m otif. 

 

Jika alat pemintal benang tersebut dilukiskan dalam 
bentuk bangun datar, maka akan didapatkan pola bangun 
datar sebagai berikut:
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Bentuk yang dihasilkan merupakan bentuk bangun datar 
yang memiliki delapan sisi. Sebuah bangun yang terdiri dari 
sejumlah sisi dinamakan segi banyak. Segi banyak merupakan 
bangun yang dibatasi oleh sejumlah sisi, segi banyak dibagi 
menjadi dua yaitu segibanyak beraturan dan segibanyak tak 
beraturan. Nama segi  banyak tergantung pada jumlah sisinya: 
segitiga (3 Sisi), Segi Empat (4 Sisi), Segi Lima/Pentagon (5 
Sisi), Segi enam/hexagon (6 Sisi), segi tujuh/heptagon (7 Sisi), 
segi delapan/octagon (8 Sisi), segi sembilan/enneagon (9 Sisi), 
dan Segi Sepuluh/decagon (10 Sisi).

Unsur yang terdapat dalam segi banyak adalah titik, 
garis, dan sudut. Titik merupkan lokasi aktual dalam satu 
tempat dan tidak memiliki dimensi dan hanya ditentukan 
oleh letaknya, titik digambarkan menggunakan tanda noktah 
dengan diberikan nama titik, nama titik biasanya menggunakan 
huruf  kapital sekaligus menjadi nama titik tersebut. Misalkan 
titik A, titik B, dan seterusnya.

   (Titi A)                             B.   (Titik B)

 Garis merupakan himpunan titik-titik yang lebih 
dari satu titik dan titik-titik tersebut berderet sampai tak 
terhingga ke dua arah yang berlawanan, penamaan garis 
biasanya menggunakan huruf  kecil g, h, i, dan lain-lain atau 
menggunakan dua huruf  kapital AB, GH, XY, dan lain-lain. 
Sudut dibentuk oleh dua garis yang berpotongan pada satu 
titik pangkal. Sudut yang terbentuk oleh pertemuan dua buah 
garis memiliki ukuran tertentu yang disebut dengan besar 
sudut. Sudut dilambangkan menggunakan tanda      dan diberi 
nama menggunakan huruf  kapital mengikuti nama garis yang 
membentuk sudut tersebut dengan titik sudutnya.
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 Titik, garis, dan sudut merupakan elemen yang dimiliki 
oleh suatu bangun. Segi banyak memiliki sisi dan sudut sama 
banyak. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang 
memiliki panjang sisi sama panjang dan besar sudut sama besar 
atau persegi yang sisi dan sudutnya kongruen. Seperti segi tiga 
sama sisi, bujur sangkar, segi lima beraturan dan seterusnya.

Segi banyak tak beraturan adalah segi banyak yang 
memiliki panjang sisi tidak sama panjang dan besar sudut tidak 
sama besar. Seperti segi tiga siku, jejaran genjang, dan lain-
lain.

f. Pemecahan masalah
Aktivitas 1: Mengamati jenis motif  yang terdapat pada 

kain tradisional Sasak
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Aktivitas 2: Sebutkan nama motif  dan gambar ulang 
bentuk bangun datar yang terdapat pada motif  kain tradisional 
sasak

1…………………………………  2…………………………………..
3…………………………………  4…………………………………..
5…………………………………  6…………………………………..

Aktivitas 3: Hitunglah banyak sisi dan sudut segi banyak 
yang terdapat pada motif  kain tradisional sasak mengikuti 
tabel yang disediakan 

Bentuk Banyak Sisi Banyak Sudut Namanya

1

2

3

4

5

6

Aktivitas 4: Ukurlah panjang sisi dan besar sudut segi 
banyak yang ditemukan pada motof  kain tradisional Sasak di 
atas. 
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No
Ciri-ciri

Nama Segibanyak
Panjang sisi Besar Sudut

1

2

3

4

5.
Aktivitas 5: Membedakan motif  kain sasak yang termasuk 

pada segibanyak beraturan dan tak beraturan

No. Nama Segibanyak beraturan Tak beraturan

1

2

3

4

5.

MENGUKUR BESAR SUDUT
Bentuk sudut sering kita temuai di lingkungan sekitar, 

misalnya ketika kita memperhatikan kaki meja, kursi, dan lain-
lain, termasuk benda-benda yang merupakan produk budaya 
Sasak seperti berikut:

Sebuah sudut terbentuk jika terdapat dua garis 
berpotongan. Perhatikan gambar berikut:
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Untuk mengukur besar sudut dapat dilakukan dengan 
dua cara yaitu menggunakan sudut satuan dan pengukur 
sudut atau busur derajat. Mengukur besar sudut dengan 
menggunakan sudut satuan seperti berikut:

Buatlah sudut satuan sesuai dengan ukuran yang kita 
inginkan, seperti berikut:

   Sudut Satuan

Menggunakan sudut satuan di atas, tentukan besar sudut 
ABC di bawah

Cara mengukur besar sudut yang kedua 
adalah menggunakan alat ukur atau busur 
derajat. Dinamakan busur derajat karena 
satuan ukuran sudut adalah derajat. 
Satuan sudut terbesar pada busur derajat 

adalah 1800 seperti pada gambar di samping.

Menentukan besar sudut dengan menggunakan busur 
derajat adalah sebagai berikut:
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Hitunglah besar sudut ABC di bawah ini:

 A
 

B C
Langkah pertama dengan menempelkan busur derajat 

pada gambar tersebut dimana titik B ditempatkan pada titik 0. 
Seperi gambar di bawah:

A

    B   C
Langkah kedua yaitu memperhatikan angka derajat dari 

kiri kekanan, dimana titikk B pada angka 00 dan titik A pada 
1100, jadi besar sudut ABC adalah 1100

LATIHAN
Mengukur besar sudut:

Amatilah berbagai bentuk produk budaya Sasak di bawah 
ini
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Aktivitas belajar yang dilakuan

1. Sebutkanlah nama dan letak produk budaya Sasak di 
atas.

2. Amatilah berbagai bentuk sudut yang terdapat pada 
bagian produk budaya Sasak di atas.

3. Ukurlah besar sudutnya dan gambar ulang bentuk sudut 
yang ditemukan pada bukunya masing-masing

Ukurlah besar sudut berbagai bentu sudut yang tersedia di 
bawah:

 

  

 

………………………………  ………………………………..
 

  

 

………………………………  ………………………………..

 

  

 

………………………………  ………………………………..
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B A NG UN DA T A R  

Per segi, Per segi panjang, 

dan Segitiga 

 

 

a. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti pembelajaran siswa diharapkan dapat 

:

1. Siswa dapat membedakan sifat-sifat persegi, persegi 
panjang, dan segi tiga

2. Siswa dapat menentukan keliling persegi, persegi 
panjang, dan segi tiga

3. Siswa Dapat Menentukan luas persegi, persegi 
panjang, dan segi tiga

4. Siswa dapat menyelesaikan masalah menggunakan 
keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan 
segitiga

5. Siswa dapat mengidentifikasi bangun datar yang 
merupakan bangun datar simetri

6. Siswa dapat menentukan simetri bangun datar

b. Pokok-pokok kegiatan siswa
Siswa melakukan pembelajaran secara individu atau 

kelompok. Seperti pertemuan sebelumnya, siswa melakukan 
pengamatan pada media gambar bangunan rumah raja Sasak, 
siswa melakukan identifikasi bangun datar, siswa melakukan 
kegiatan pengukuran untuk memahami cirri-ciri bangun datar, 
siswa melakukan penghitungan keliling dan luas bangun datar, 
dan siswa melakukan pengaamatan serta penyelesaian masalah 
tentang bangun datar simetris yang terdapat pada Buku Siswa 
dan menyelesaikan permasalahan yang ada di LKS.

c. Waktu
Waktu yang diperlukan untuk melakukan proses 
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belajar mengajar adalah 6 jam pelajaran atau 270 menit. 
Kegiatan tersebut dibagi menjadi tiga kali pertemuan. Rincian 
penggunaan waktu dalam melakukan proses belajar mengajar 
sebagaimana termuat dalam Rencana Program Pembelajaran 
tidak bersifat kaku. Guru memiliki wewenang untuk mengatur 
jalannya proses belajar mengajar sesuai dengan kondisi yang 
sedang berkembang sehingga alokasi waktu yang sudah 
direncanakan pada tiap tahapan dapat memfasiitasi siswa untuk 
menyelesaikan tugasnya dan membangun pemahamannya 
tentang materi yang sedang dipelajari. pada pertemuan kedua 
setengah waktu siswa menyelesaikan tugas yang berada di LKS 
secara individu.

d. Petunjuk tekhnis pembelajaran
Pembelajaran dilakukan secara berkelompok, sebelum 

pembelajaran dimulia guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok berdasarkan jumlah siswa yang ada, penetapan 
anggota kelompok bersifat hetrogen agar jalannya diskusi 
antar siswa dapat berjalan dengan lancar. 

Pembelajaran dimulai dengan penjelasan singkat dari 
guru tentang apa yang dilakukan dan tekhnis pembelajaran 
yang akan dilakukan. Selanjutnya guru memberikan 
kesempatan pada siswa untuk berdiskusi dalam memahami 
materi pelajaran dan menyelesaikan masalah yang ada pada 
Buku Siswa dan LKS. Setelah diskusi selsai masing-masing 
kelompok melalui perwakilannya memaparkan hasil diskusi 
dan menerima masukan dari teman kelompok lainnya jika 
ada.

Pelajaran ditutup dengan memberikan kesempatan pada 
siswa menyampaikan kesimpulan materi yang dipelajarinya 
melalui perwakilan kelompok dan kesimpulan atau saran dari 
guru. 
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e. Materi 

Balai Terang: merupakan kamar peristerahatan raja suku sasak yang terletak di taman 
narmada, bangunan ini juga sekaligus sebagai tempat bersantai raja dan permaisuri 

sambil memandang bangunan di sekitarnya, karena letaknya lebih tinggi dari seluruh 
bangunan lainnya.

Mengamati motif  dinding dari bangunan tersebut, kita 
dapat menemukan berbagai bentuk bangun datar, untuk itu, 
jika tiap bagian dari motif  tersebut kita pisahkan, maka akan 
di dapatkan beberapa bentuk bangun datar berikut:
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Bangun datar merupakan satu bangun berupa  bidang 
datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis. Jumlah dan model 
ruas garis yang   membatasi   bangun   tersebut   menentukan   
nama   dan  bentuk bangun datar tersebut. Misalnya: 

a) Bidang yang dibatasi oleh 3 ruas garis, disebut bangun 
segitiga. 

b) Bidang yang dibatasi oleh 4 ruas garis, disebut bangun 
segiempat. 

c) Bidang yang dibatasi oleh 5 ruas garis, disebut  bangun  
segilima dan seterusnya. 
Jumlah ruas garis serta model yang dimiliki oleh sebuah 

bangun merupakan salah satu sifat bangun datar tersebut. Jadi, 
sifat suatu bangun datar ditentukan oleh jumlah ruas garis, 
model garis, besar sudut, dan lain-lain.

A. PERSEGI, PERSEGI PANJANG, SEGITIGA

1. Persegi
Bangun datar persegi memiliki sifat sebagai berikut: 

a. Memiliki empat ruas garis: AB, DC, AD dan BC.
b. Keempat ruas garis sama panjang. 
c. Memiliki empat buah sudut sama besar (90o).
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2. Persegi Panjang
Persegi panjang memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

a. Memiliki 4 ruas garis: AB , DC, AD dan BC.
b. Dua ruas garis yang berhadapan sama panjang. 
c. Memiliki dua macam ukuran panjang dan lebar. 
d. Memiliki empat buah sudut sama besar (90o).

3. Segitiga
Segitiga merupakan bangun datar yang memiliki tiga 

sisi dan sudut, tiga sisi dan sudut dapat memiliki ukuran dan 
besar yang sama, juga dapat memiliki ukuran dan besar yang 
berbeda, terdapat beberapa jenis segitiga, yaitu:

a. Segitiga sama sisi
Segitiga sama sisi adalah segitiga yang mempunyai tiga 

sisi sama panjang dan semua sudutnya sama besarnya yaitu 
600.

Bangun segitiga sama sisi memiliki sifat-sifat sebagai 
berikut. 

1) Memiliki 3 ruas garis:  AB, AC, dan BC
2) Ketiga (semua)  ruas garis sama panjang
3) Memiliki dua macam ukuran alas  dan tinggi
4) Memiliki tiga buah sudut sama besar (60o).

b. Segitiga siku-siku 
Segitiga dengan salah satu sudutnya berukuran 

900 disebut dengan segitiga siku-siku.
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Bangun segitiga siku-siku memiliki sifat sebagai berikut:

1) Memiliki 3 ruas garis:  AB, AC dan BC
2) Memiliki garis tegak  lurus pada alas (tinggi)
3) Memiliki dua buah sudut lancip
4) Memiliki satu buah sudut siku-siku (90o)

c. Segitiga sama kaki 
Segitiga sama kaki adalah segitiga dengan dua sisinya 

yang sama panjang dan terbentuk dari dua segitiga siku-siku 
yang kongruen.

 

Bangun segitiga sama kaki memiliki sifat-sifat sebagai 
berikut:

1) Memiliki 3 ruas garis: AB, AC, dan BC
2) Dua ruas garis kaki sama panjang, AB = AC
3) Memiliki tiga buah sudut lancip
4)Semua sudutnya sama besar

d. Segitiga sembarang
Segitiga sembarang adalah segitiga dengan ketiga sisinya 

tidak sama panjang dan juga sudut-sudutnya tidak sama 
besar.
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Sifat-sifat segitiga sembarang ABC di atas sebagai 
berikut:

1) Panjang AB ≠ BC ≠ CA.
2) sudut A ≠ sudut B ≠ sudut C.

B. KELILING PERSEGI, PERSEGI PANJANG, 
SEGITIGA
Keliling adalah ukuran panjang sisi yang mengitari 

bangun datar. Keliling merupakan jumlah seluruh ukuran 
sisi dari bangun datar tertentu, berikut rumus keiling persegi, 
persegi panjang, dan segi tiga:

1. Keliling Persegi

C    D
 

A  B
Keliling persegi sama dengan panjang garis AB + BD + 

CD + AC, jika setiap ruas garis disimbolkan dengan s, maka 
rumus keliling persegi adalah:

 

K  = A B  + B D + C D + A C  atau  K  = s + s + s + s 

 

 

Karena terdapat empat ukuran yang sama dijumlahkan 
secara berulang, rumus keliling persegi juga dapat di tulis 
dengan
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K  = 4s 
 

Contoh:

Jawab : 
a. K= 7cm + 7cm + 7cm + 7cm = 28cm   
 atau    K = 4(7cm) = 28cm
 b. K= 13cm + 13cm + 13cm + 13cm = 52cm  

atau K = 4(13cm) = 52cm

2. Keliling Persegi panjang

C      D
 

A      B
Keliling persegi panjang sama dengan panjang garis AB 

+ BD + CD + AC, maka rumus keliling persegi adalah:

K  = A B  + B D + C D + A C  
 

Pada persegi panjang terdapat sepasang ruas garis 
memiliki ukuran yang sama, yaitu AB = CD berkedudukan 
sebagai ukuran panjang dari persegi panjang disimbolkan 
dengan (p) dan AC = BD berkedudukan sebagai lebar dari 
persegi panjang disimbolkan (l). Untuk itu, keliling persegi 
panjang dapat di tulis dengan:
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K  = p + l + p + l  atau  K  = 2(P + l) 
 

Contoh:

    
Jawab: Diketahui p = 7cm dan l = 5m

Luas Persegi Panjang ABCD = 2 (p x l)

     = 2 (7cm x 5cm)
     = 2 ( 35cm)
     = 70cm

3. Keliling Segitiga

         A
 

           

         B C
Keliling segitiga ABC adalah jumlah panjang sisi-sisinya. 

jika ruas garis disimbolkan dengan s, maka rumus keliling 
persegi adalah:

K  = A B  + B C  + A C  atau  K  = s + s + s 
 

Karena terdapat tiga ukuran yang sama dijumlahkan 
secara berulang, rumus keliling segitiga juga dapat di tulis 
dengan
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K  = 3s 

 

 

Contoh:        

Keliling segitiga di atas adalah:

a) K = 3cm + 4cm + 4cm = 11cm
b) K = 6cm + 4cm + 2cm = 12cm

C. LUAS PERSEGI, PERSEGI PANJANG, SEGITIGA

1. Luas persegi

               C     D
 

A B
Luas persegi sama hasil kali dari salah satu dari dua sisi 

yang berhadapan, yaitu panjang garis AB dikalikan dengan 
panjang garis BD atau panjang garis AC dikalikan dengan 
panjang garis CD. Dikarenakan persegi memiliki empat sisi (s) 
yang sama panjang, maka rumus luas persegi yaitu: 
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L  = s x s 

Contoh:

Hitunglah luas persegi berikut:

C       D

     4cm
 

           A B
 Luas persegi ABCD = s x s = 4cm x 4cm = 16cm2

2. Luas Persegi panjang

C                     D
 

               
                              A       B

Menentukan luas persegi panjang hampir sama dengan 
menentukan luas persegi, akan tetapi karena persegi panjang 
memiliki dua sisi yang berhadapan tidak sama panjang, yaitu 
sisi AB = CD sebagai ukuran panjang (p) dari persegi panjang 
dan sisi AC = BD sebagai ukuran lebar (l) dari persegi panjang, 
maka rumus luas persegi panjang sebagai berikut:

Contoh:

Hitunglah luas persegi panjang berikut:

       C                    D    
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5cm
 

A    9cm       B
 Luas persegi panjang ABCD = p x l = 9cm x 5cm = 

45cm2

3. Luas Segi tiga

A
 

B       C

Luas segi tiga merupakan setengah dari luas persegi 
panjang, seperti terlihat pada ilustrasi berikut:

 

Dua buah segxi tiga jika digabung maka akan membentuk 
persegi panjang, untuk itu luas dari segi tiga ABA di atas 
adalah:

L  =  
 

Segi tiga sebagai bagun datar yang hanya memiiki alas 
dan tinggi, maka rumus luas segi tiga dirumuskan dengan : 



154   ~   Dr. Al Kusaeri. M.Pd

   
L  =  

 

Contoh:  A

 
 

 8cm

  B 3cm    C

 Luas Segitiga ABC = 

        = 
C
3 cm  

 
      

        A      6cm         B

Luas 

Segitiga ABC = 

   = 

   = 

   = 
Bentuk persegi, persegi panjang dalam faktanya tidak 

selalu dibentuk terpisah satu sama lain seperti yang terdapat 
dilingkungan sekitar. Seperti yang nampak pada diding kamar 
raja yang terletak di Balai Terang Taman Narmada di bawah:
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Jika diperhatikan maka bentuk didnding kamar Raja 
tersebut terdiri dari 4 buah persegi panjang, 2 buah persegi, 
2 buah segi lima, dan satu buah segitiga. Untuk menentukan 
keliling dinding tersebut, kita perlu mengetahui ukuran sisi 
dinding tersebut dalam keadaan untuh, akan tetapi untuk 
menemukan luasnya, kita dapat dibantu dengan cara mencari 
luas setiap bagian persegi, persegi panjang, dan segi tiga 
yang telah di identifikasi secara terpisah, luas masing-masing 
kemudian dijumlahkan menjadi luas didinding kamar raja 
tersebut secara utuh. Sebagai contoh berikut akan ditunjukkan 
cara mencari kleiling dan luas bangun datar yang komplek.

Keliling Masing-masing adalah :

K1 = 2 + 2 + 4 + 4 = 12cm

K2 = 2 + 2 + 5 + 5 = 14cm

Jika kedua persegi panjang di atas di satukan maka 
akan membentuk persegi panjang baru dengan ukuran yang 
berbeda, seperti berikut:

Duplikasi bentuk 
Didinding Kamar 

Raja dalam bangun 
datar

Bentuk Dinding Kamar 
Raja di Balai Terang Taman 

Narmada
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       4 cm    5cm

      2cm  2cm 

Maka Kelilingnya adalah K = 2 + 2 + 9 + 9 = 22cm

Menemukan luas masalah yang berkaitan dengan luas 
persegi, persegi panjang, dan segi tiga juga penting untuk 
di ketahui, karena pada kehidupan sehari-hari sering kita 
menemukan bentuk yang meliputi bangun datar tersebut.

L1 = 8 x 8 = 64cm2 L = ½ (8 x 5) = ½ (40) = 20cm2

Jika kedua bangun datar tersebut di atas disatukan, maka 
akan terbentuk bangun datar baru seperti berikut:

 
Untuk menentukan luas bangun datar tersebut, 
yaitu dengan menggabungkan kedua luas bangun 
datar di atas, sehingga :

L3 = L1 + L2 = 64 + 20 = 84cm2

D. MENGENAL BANGUN DATAR SIMETRI
Bangun simetris adalah bangun yang dapat dilipat 

(dibagi) menjadi dua bagian yang sama persis baik bentuk 
maupun besarnya. Sedangkan bangun tidak simetris disebut 
bangun asimetris. Garis lipat yang menentukan benda simetris 
disebut garis simetri atau sumbu simetri. Garis atau sumbu 
simetris diperlukan untuk mengetahui apakah bangun datar 
yangterlihat sama bentuk dan ukurannya, jika dilipat menjadi 
satu, sisi bagian luarnya akan saling bertemu persis. Dengan 
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demikian, cirri bangun datar simetris adalah: 

1. Membentuk dua bagian yang sama baik ukuran maupun 
bentuknya ketika dilipat atau dibagi menjadi dua bagian 
yang sama.

2. Sisi-sisi luarnya saling bertemu ketika bangun datar 
tersebut dilipat mengikuti garis atau sumbu simetrisnya.

Mari kita perhatikan gambar di bawah

Ilustrasi dari gambar di atas menunjukkan bahwa salah 
satu motif  yang terdapat pada bangunan peninggalan budaya 
sasak tersebut menunjukkan dua bagian yang berbentuk dan 
besar sama jika dilakukan pembagian pada bagian tengah 
gambar serta sisi luarnya akan saling bertemu jika bangun 
datar tersebut dilipat menjadi dua bagian mengikuti sumbu 
simetrisnya. Jadi, motif  tersebut diatas merupakan bangun datar 
yang simetris. Untuk menemukan berbagai bentuk bangun 
datar yang merupakan bangun datar simetris, perlu diingat 
kembali bangun datar yang telah diketahui sebelumnya.

Contoh:

Berikut kita akan menemukan apakah persegi bangun 
datar berikut simetris atau tidak. 
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Persegi panjang di atas, apabila dibuatkan garis mengikuti 
garis panjang pada bagian tengah, maka akan membagi 
persegi panjang menjadi dua bagian yang sama, baik ukuran 
maupun bentuknya dan sisi luarnya saling bertemu jika di lipat 
mengikuti sumbu simetrisnya.

  

 

Sama halnya ketika persegi panjang kita bagi menjadi dua 
bagian dengan membuatkan garis mengikuti sisi lebarnya pada 
bagian tengah, maka persegi panjang akan terbagi menjadi dua 
bagian yang sama, baik ukuran ataupun bentukanya, serta sisi 
luarnya akan saling bertemu jika dilipat, maka dapat dikatakan 
persegi panjang merupakan bangun datar yang simetris.

Berikut kembali kita perhatikan gambar bangun datar 
berikut.

 

Pada bangun datar di atas, ketika kita membagi dua 
bagian mengikuti garis panjang dan tingginya pada bagian 
tengahnya, bangun datar tersebut tidak dapat terbagi menjadi 
dua bagian yang sama dan sisi-sisi luarnya tidak dapat saling 
bertemu, baik bentuk ataupun ukurannya, maka bangun 
datar di atas tidak dapat dikatakan menjadi bangun datar yang 
simetris.
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f. Penyelesaian masalah
 Aktivitas 1: Mengamati bentuk persegi, persegi 

panjang, dan segitiga yang terdapat pada peninggalan 
budaya sasak 

 

 Aktivitas 2: Mengidentifikasi bentuk persegi, persegi 
panjang, dan segitiga yang diduplikasikan dari bentuk 
yang terdapat pada gambar di atas.

 Kegiatan ini dilakukan dengan menggambar duplikasi bentuk 
bangun datar yang terdapat pada bagian bangunan budaya 
Sasak dengan menyertakan nama dan lokasinya.

……………………………..   …………………………
……………………………..  ………………………….
……………………………..  ………………………….
 Aktivitas 3: Mengukur panjang sisi dan besar sudut 

berbagai bentuk persegi, persegi panjang, dan segitiga 
yang diduplikasikan dari bentuk yang terdapat pada 
bangunan budaya Sasak.
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……………………………..  ……………………….
……………………………..  ……………………….
……………………………..  ……………………….
Aktivitas 4: Hitunglah keliling  dan luas berbagai bentuk persegi, 

persegi panjang, dan segitiga yang diduplikasikan dari 
bentuk yang terdapat pada bangunan budaya Sasak.

……………………………..  ………………………
……………………………..  ……………………….
……………………………..  ……………………….

****************
Lakukanlah kegiatan tersebut di atas secara berulang dengan 

membuat gambar baru untuk lebih menguatkan pemahamannya 
tentang persegi, persegi panjang, dan segitiga

 

Setelah kita memahami sifat-sifat bangun datar persegi, 
persegi panjang, dan segitiga di atas, selanjutnya kita akan 

melakukan pengukuran keliling dan luas ketiga bangun 
datar tersebut. Perhatikan dan kerjakanlah dengan 

seksama agar kita betul-betul paham. 

 

Mari berhitung

Aktivitas 1: Lakukanlah pengukuran terhadap bangun 
datar di bawah kemudian hitunglah keliling dan luasnya 
dengan melengkapi tabel yang tersedia
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   Lengkapilah table di bawah ini:
No p l t K L

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Aktivitas 2: Hitunglah luas dan keliling persegi, persegi 
panjang, dan segitiga berikut ini:
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Aktivitas 3: Lengkapilah table di bawah ini:

No Nama bangun 
datar p/s l / a t K L

1. Segitiga - 6 12
2. Persegi 11 - -
3. Segitiga - 7 15
4. Persegi panjang 13 4 -
5. Persegi 9 - -
6. Persegi panjang 15 5 -

Aktivitas 4: Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 
dengan keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan 
segitiga.

Masjid kuno yang terletak di daerah Bayan Lombok Utara, masjid 
ini adalah peninggalan sejarah sebagai bukti penyebaran 

Islam di Lombok
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Gambar di atas menunjukkan bentuk masjid yang 
tunjukkan dalam bentuk bangun datar yang komplek, 
menggunakan cara menentukan keliling dan luas bangun 
datar kita juga dapat menentukan keliling dan luas bangun 
datar komplek seperti gambar di atas.

Langkah Penyelesaian….
a. Gambar ulang model masjid di atas kedalam bentuk 

bangun datar
b. Lengkapilah ukuran seluruh sisinya dengan melakukan 

pengukuran panjang sisi dari bangun datar yang 
terbentuk

c. Hitunglah keliling dan luas bangun datar tersebut
Percobaan 1. Tentukanlah Keliling dan luas bangun datar di 

bawah

 

Penyelesaian: Lengkapilah ukuran seluruh sisi dari bangun 
datar di atas kemudian dijumlahkan untuk menemukan 
kelilingnya

 ……………………………  …………………………..
Mengukur Luas bangun datar di atas
1. Berikanlah garis bantuan agar bangun datar di atas 

membentuk persegi dan persegi panjang

 ……………………………………………………………………
2. Lengkapilah bagian persegi dan persegi panjang dengan 

ukurannya masing-masing.

 ……………………………………………………………………
3. Tentukanlah luas setiap persegi dan persegi yang 

terbentuk baru.
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 ……………………………………………………………………
4. Jumlahkanlah luas seluruh bagian dari persegi dan 

persegi panjang tersebut untuk menentukan luas bangun 
datar di atas.

 ……………………………………………………………………
Percobaan 2. Tentukanlah Keliling dan luas bangun datar di 

bawah

  

 

Penyelesaian: Lengkapilah ukuran seluruh sisi dari bangun 
datar di atas kemudian dijumlahkan untuk menemukan 
kelilingnya

 ………………………………………………………..

Mengukur luas bangun datar di atas
1. Berikanlah garis bantuan agar bangun datar di atas 

membentuk persegi, persegi panjang, atau segitiga.

 ………………………………………………….......................…………………
2. Lengkapilah dengan ukurannya masing-masing.
 ……………………………………………………………………
3. Tentukanlah luas setiap bangun datar baru yang 

terbentuk.

 ……………………………………………………………........................………
4. Jumlahkanlah luas setiap bangun datar baru yang 

terbentuk untuk menentukan luas bangun datar di atas 
secara utuh.

 ……………………………………………………………………
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 SI L AH K AN ME NCO B A 

K egiatan menyelesaikan percobaan 1 dan 2 akan membantu dalam menemukan 

keliling dan luas bangun datar yang lebih komplek seperti menemukan luas dan 

keliing masjid kuno yang ditunjukkan dalam bentuk bangun datar atau bentuk 

lainnya. 

Tentukanlah mana diantara huruf  berikut yang simetris

 

……………………   ……………………….

……………………   ……………………….

Aktivitas 1: Mengamati benda yang simetris
  

M      

GH

BO
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Aktivitas 2: Mengidentifikasi bentuk bangun datar yang 
simetris dengan menyertai nama dan letaknya pada setiap 
bagian bangunan produk budaya Sasak di atas.

1. ………………………………………….......
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………
4. ………………………………………………
5. ………………………………………………

Aktivias 3: Menentukan banyaknya simetri atau lipatan 
simetris yang dapat dibentuk dalam satu benda tertentu
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Berapakah banyak lipatan yang dapat dibentuk dari 
benda di atas sehingga dapat membagi benda tersebut menjadi 
dua bagian yang sama bentuk dan ukurannya atau simetris.

1. ……………………………… lipatan
2. ……………………………… lipatan
3. ……………………………… lipatan
4. ……………………………… lipatan
5. ……………………………… lipatan

6. ……………………………… lipatan
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B A NG UN R UA NG  

 

 

a. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar
Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan dapat:

1. Siswa dapat membedakan berbagai jenis bangun 
ruang

2. Siswa dapat membedakan sifat-sifat kubus, balok, 
tabung, kerucut, dan bola

3. Siswa dapat menentukan volume bangun ruang 
kubus dan balok 

4. Siswa dapat membedakan jarring-jaring kubus dan 
balok

5. Siswa dapat merangkai dan mengurai jaring-jaring 
kubus dan balok 

b. Pokok-pokok kegiatan siswa
Siswa melakukan pembelajaran secara individu 

atau kelompok. Seperti pertemuan sebelumnya siswa 
mengungkapkan permasalahan yang terjadi sehari-hari. 
dilanjutkan dengan diskusi mempelajari Buku Siswa dan 
menyelesaikan permasalahan yang ada di LKS.

c. Waktu
Waktu yang diperlukan untuk melakukan proses belajar 

mengajar adalah 3 jam pelajaran atau 270 menit. Rincian 
penggunaan waktu dalam melakukan proses belajar mengajar 
sebagaimana termuat dalam Rencana Program Pembelajaran 
tidak bersifat kaku. Guru dapat mengatur jalannya proses 
belajar mengajar sesuai dengan kondisi yang sedang 
berkembang sehingga alokasi waktu yang sudah direncanakan 
pada tiap tahapan pembelajaran dapat dikurangi ataupun 
ditambah guna memastikan siswa dapat memahami dengan 
baik materi yang sedang dipelajarinya.
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d. Petunjuk tekhnis pembelajaran
Pada pertemuan ini pembelajaran dilakukan secara 

individu dan berkelompok, sebelum pembelajaran dimulia 
guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan 
jumlah siswa yang ada, penetapan anggota kelompok bersifat 
hetrogen agar jalannya diskusi antar siswa dapat berjalan 
dengan lancar. 

Pembelajaran dimulai dengan penjelasan singkat dari 
guru tentang apa yang dilakukan dan tekhnis pembelajaran 
yang akan dilakukan. Selanjutnya guru memberikan 
kesempatan pada siswa untuk berdiskusi dalam memahami 
materi pelajaran dan menyelesaikan masalah yang ada pada 
Buku Siswa dan LKS. Setelah diskusi selsai masing-masing 
kelompok melalui perwakilannya memaparkan hasil diskusi 
dan menerima masukan dari teman kelompok lainnya jika 
ada.

Pelajaran ditutup dengan memberikan kesempatan pada 
siswa menyampaikan kesimpulan materi yang dipelajarinya 
melalui perwakilan kelompok dan kesimpulan atau saran dari 
guru.

e. Materi

Merajan Sanggah: bangunan suci tempat pemujaan raja 
kepada leluhur dan Tuhan Yang Maha Esa
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Bentuk bangunan tersebut di atas disusun oleh beberapa 
bentuk bangun ruang, yang pada pembuatannya disusun 
menjadi satu kesatuan sehingga membentuk pola tertentu. 
Jika kita mengamati, maka akan dapat kita temukan bangun 
ruang seperti terlihat pada gambar di bawah:

 

B A NG UN R UA NG  

 

 

Bangun ruang adalah suatu bangun yang memiliki isi 
ataupun volume. Dalam bangun ruang dikenal istilah sisi, 
rusuk, dan titik sudut. Mari kita perhatikan bangun ruang 
berikut ini.

Sisi adalah bidang atau permukaan yang membatasi 
bangun ruang. Rusuk adalah garis yang merupakan pertemuan 
dari dua sisi bangun ruang. Titik sudut adalah titik pertemuan 
dari tiga buah rusuk pada bangun ruang. Diantara bangun 
ruang sederhana adalah kubus, balok, tabung, kerucut, dan 
bola.
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A. SIFAT-SIFAT BANGUN RUANG

1. Kubus
Kubus adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi 

oleh enam bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. 
Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Kubus juga 
disebut bidang enam beraturan.

Memperhatikan gambar bangun ruang kubus di atas, 
sifat-sifat bangun ruang kubu sebagai berikut: 

a. Memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki 
luas sama besar

b. Memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama panjang
c. Memiliki 8 titik sudut
d. Memiliki 4 buah diagonal ruang
e. Memiliki 12 buah bidang diagonal 

2. Balok 
Balok adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk 

oleh tiga pasang persegi atau persegi panjang, dengan paling 
tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Balok 
memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Balok yang dibentuk 
oleh enam persegi sama dan sebangun disebut sebagai kubus.
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Bangun ruang balok memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

a. Memiliki 6 sisi  dengan ketentuan dua sisi yang 
berhadapan sama besar

b. Memiliki 3 sisi yang berhadapan dengan ketentuan 
minimal satu sisi yang berhadapan berbeda dengan 
sisi lainnya

c. Memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama panjang
d. Memiliki 8 titik sudut

3. Tabung
Tabung adalah bangun ruang yang dibentuk oleh dua 

buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang 
yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 
3 sisi dan 2 rusuk. Kedua lingkaran disebut sebagai alas dan 
tutup tabung serta persegi panjang yang menyelimutinya.

 

Sifat-sifat bangun ruang tabung yaitu memiliki 3 sisi  (2 
sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berupa selimut tabung) dan 
memiliki 2 rusuk

4. Kerucut
Dalam geometri, kerucut adalah limas istimewa yang 

beralas lingkaran. Kerucut memiliki 2 sisi dan 1 rusuk. Sisi 
tegak kerucut tidak berupa segitiga tapi berupa bidang miring 
yang disebut selimut kerucut.
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Bangun ruang kerucut  memiliki sifat-sifat sebagai 
berikut:

a. Memiliki 2 sisi ( 1 sisi merupakan alas yang 
berbentuk lingkaran dan 1 sisinya lagi berupa sisi 
lengkung atau selimut kerucut )

b. Memiliki 1 rusuk

c. Memiliki 1 titik sudut

5. Bola
Bola adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk 

oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan 
berpusat pada satu titik yang sama. Bola hanya memiliki 1 
sisi.

 

r 

Bangun ruang bola memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

a. Memiliki 1 sisi
b. Memiliki 1 titik pusat
c. Tidak memiliki titik sudut

d. Memiliki jari-jari yang semuanya sama panjang
B. VOLUME KUBUS DAN BALOK

1. Volume Kubus
Kubus merupakan satu  bangun ruang yang memiliki 

enam sisi berbentuk persegi yang kongruen. Persegi yang 
menjadi sisi kubus tersebut memiliki luas yang sama. 
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Volume kubus merupakan jumlah dari seluruh kubus 

satuan yang mengikuti ukuran sisi panjang, lebar, dan tinggi 
kubus. Karena setiap sisi-sisi tersebut memiliki ukuran yang 
sama, maka rumus volume kubus adalah sebagai berikut:

V  = s × s × s  atau   V = s3 
 

Contoh:

Tentukanlah volume kubus di bawah ini:

a.  

b. Tentukanlah volume kubus yang memiliki ukuran 
sisi 3cm

 Jawab:
 V = S3 = 5cm x 5cm x 5cm = 125cm3
 V = s x s x s = 3cm x 3cm x 3cm = 27cm3

2. Volume Balok
Hampir sama dengan kubus, namun yang membedakan 

adalah sisi-sisi yang membentuk balok merupakan kombinasi 
antara persegi dan persegi panjang. 
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Menentukan volume balok sama dengan mencari 

volume kubus, karena memiliki ukuran sisi yang berbeda, 
maka volume balok dirumuskan sebagai berikut:

V  = p x l x t 

 

 

Contoh:

a. Tentukanlah volume kubus yang memiliki ukuran 
panjang 8cm, lebar 5cm, dan tinggi 4cm

b. Tentukanlah volume kubus di bawah ini

Jawab: 
a. V = p x l x t = 8cm x 5cm x 4cm = 120cm3

b. V = p x l x t = 7cm x 4cm 5cm = 140cm3

C. JARING-JARING KUBUS DAN BALOK
Bangun ruang kubus dan balok terbentuk dari bangun 

datar persegi dan persegi panjang. Gabungan dari beberapa 
persegi yang membentuk kubus disebut jaring-jaring kubus. 
Sedangkan jaring-jaring balok adalah gabungan dari beberapa 
persegi panjang yang membentuk balok.
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f. Penyelesaian masalah 
 Aktivitas 1: Amatilah gambar di bawah dan 

temukanlah bentuk bangun ruang yang menjadi bagian 
bangunan tertentu.

 Aktivitas 3: Lakukanlah kegiatan pengukuran pada 
setiap bangun ruang yang dapat teridentifikasi dengan 
meengkapi tabel di bawah ini:
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Bangun ruang Banyak Rusuk Panjang Sisi Besar Sudut Nama

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Lakukanlah pengamatan secara berulang terhadap benda-
benda lainnya yang berada disekitarmu untuk lebih memahami 

sifat-sifat bangun ruang

Aktivitas 3: Ukurlah voume bangun ruang yang didapatkan 
pada produk budaya Sasak di atas.

1. V= ……………………………………..?

2. V= ……………………………………..?

3. V= ……………………………………..?

4. V= ……………………………………..?

5. V= ……………………………………..?

6. V= ……………………………………..?

7. V= ……………………………………..?
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Pengayaan….!!!
Aktivitas 4: Menghitung volume kubus dan balok

a. Hitunglah luas kubus di bawah ini:

 
 V= ………………………. Cm3

b. Diketahui panjang rusuk kubus adalah 9cm, maka 
volume kubus adalah

 V = ………………………………cm3 
c. Hitunglah luas balok di bawah ini:

 
 V = …………………….. cm3

d. Sebuah kubus dengan p = 8cm, l = 5cm, dan t = 
6cm, maka volume balok tersebut adalah: 

 Volume balok = …cm x 5cm x …cm = ….cm3

Aktivitas 5: Gambarlah kubus dan balok secara individu atau 
kelompok, lengkapilah setiap kubus dan balok dengan 
ukurannya dan hitunglah volumenya!
1.     2.   3.
V= …………….V= ………………V=………………

4.     5.   6.
V= ……………V= ………………V= ………………
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Aktivitas 6: Berhitung……. Lengkapilah table di bawah ini:

Table volume kubus
No Sisi Volume?

1 7cm

2 13cm

3 12cm

4 20cm

Tabel Volume Balok
1 p l t V

1. 12 3 5

2. 17 8 7

3. 14 10 7

4. 15 9 6

Aktivitas7: Gambarlah dengan temanmu berbagai bentuk 
jaring-jaring kubus dan balok.

1.    2.   3.
………………    .………………… ………………….
4.   5.   6.

………………    .………………… ……………….....
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Hasil gambarnya dapat diberikan kepada teman yang lain untuk 
menentukan manakah diantara jarring-jaring yang kamu buat 

termasuk jarring-jaring kubus dan balok, begitu sebaliknya!
Aktivtas 8: Manakah di antara jaring-jaring berikut yang 

termasuk jaring-jaring kubus atau balok
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BAB VII

PENILAIAN DESAIN PEMBELAJARAN

A. Kualitas Model

Dalam proses pengembangan yang dilakukan tujuannya 
adalah untuk mencapai hasil pengembangan yang berkualitas, 
sehingga hasil pengembangan tersebut dapat dikatakan tepat 
dijadikan sebagai salah satu model pembelajaran yang baik. 
Untuk mengetahui kualitas model pembelajaran yang akan 
dikembangkan, dilakukanlah tes, evaluasi dan revisi, dimana 
proses ini dilakukan setelah produk yang dikembangkan 
(prototype) direalisasikan sebagai draft awal.

Proses tes, evaluasi, dan revisi dilakukan untuk mendapatkan 
produk yang berkualitas yaitu model pembelajaran yang 
diinginkan. Tentang hal ini Nieveen (1999: 127-128) menyatakan 
bahawa suatu model berkualitas baik jika memenuhi tiga 
kriteria, yaitu kriteria kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. 
Kriteria kevalidan terkait dengan dua hal yaitu: (1) model yang 
dikembangkan harus didukung oleh rasional teoritik yang kokoh 
(state-of-the-art knowlodge) dan (2) komponen-komponen model 
yang dikembangkan harus konsisten secara internal (internally 
- consistent). Kriteria kepraktisan  terkait dengan  dua hal, yaitu: 
(1) menurut penilaian ahli dan praktisi, model yang akan 
dikembangkan harus dapat diterapkan (intended   -    perceived 
), dan (2) secara operasional dilapangan, model pembelajaran 
yang akan dikembangkan juga harus dapat diterapkan (intendet  
- operational). Ketiga, kriteria keefektifan. Aspek ini juga meliputi 
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dua hal, yaitu: (1) menurut penilaian ahli dan praktisi, model 
yang akan dikembangkan memenuhi syarat efektif  (intended - 
experiential), dan (2) secara operasional dilapangan, model yang 
dikembangkan sesuai dengan keefektifan yang diharapkan 
(intended - attained).

kriteria kevalidan didaptkan melalui uji validitas seluruh 
produk menggunkan instrument validitas, kriteria kepraktisan 
model yang sudah dikembangkan menurut ahli/praktisi, 
digunakan nilai dari beberapa point pada format validasi isi 
model yang telah diisi oleh ahli/praktisi. Diantara point tersebut 
antara lain : point II.3, III.2, dan VII.3. data menurut penilaian 
ahli/praktisi adalah sebagai berikut :

Data kepraktisan model menurut ahli/praktisi
Indikator penilaian

(item-item pada format validasi isi)
No Isi pertanyaan
1 Secara teoritis kemungkinan guru dapat melakukan sintaks pembelajaran tersebut

2
Secara teoritis kemungkinan guru mampu mewujudkan sistem sosial pembelajaran 
tersebut

3
Kemungkinan guru dapat menyiapkan tugas-tugas perencanaan yang diharapkan dalam 
pembelajaran

Sementara data kepraktisan model secara operasional 
dilapangan model yang sudah dikembangkan dikatakan 
praktis apabila memenuhi kriteria penilaian yang sudah 
ditetapkan, untuk mendapatkan nilai tersebut, dugunakan 
format observasi keterlaksanaan model pembelajaran yang 
diisi oleh observer. kriteria keefektifan model pembelajaran 
yang sudah dikembangkan menurut ahli/praktisi didapatkan 
dari format validasi isi model pembelajaran matematika 
dengan pendekatan problem solving yang telah diisi oleh ahli/
praktisi. Point pada format validisi isi model pembelajaran yang 
digunakan untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran 
yaitu point II.3, III.2, VI.1a, VI.1b, VI.1c, dan VII.3.
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Data keefektivan model menurut ahli/praktisi
Indikator penilaian

(item-item pada format validasi isi)
No Isi pertanyaan

1 Secara teoritis kemungkinan guru dapat melakukan sintaks pembelajaran 
tersebut

2 Secara teoritis kemungkinan guru mampu mewujudkan sistem sosial 
pembelajaran

3 Kemungkinan guru dapat menyiapkan tugas-tugas perencanaan yang 
diharapkan dalam pembelajaran

4 Tercapainya tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam bentuk 
kompetensi dasar (hasil belajar siswa)

5 Respon siswa yang positif terhadap pelaksanaan model pembelajaran 
(respon siswa terhadap komponen dan kegiatan pembelajaran)

6 Tercapainya penetapan waktu ideal untuk aktivitas siswa dan guru (aktivitas 
siswa dan guru)

Sementara data keefektifan model secara operasional 
dilapangan model pembelajaran yang dikembangkan dikatakan 
efektif  apabila memenuhi beberapa aspek, antara lain : (1) 
kemampuan guru mengelola pembelajaran; (2) aktivitas siswa 
dan guru; (3) respon siswa terhadap model pembelajaran; dan 
(4) ketuntasan belajar. 

B. Instrumen Penilaian Produk Desain Pembelajaran

FORMAT VALIDASI ISI

MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN 

PENDEKATAN ………………………..
A. TUJUAN

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk 
mengukur kevalidan isi model pembelajaran matematika 
dengan pendekatan ……………….. ditinjau dari kekokohan 
landasan teori yang membangun model pembelajaran 
tersebut
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B. PETUNJUK
1. Objek penilaian adalah buku model pembelajaran 

matematika dengan pendekatan ……………….. dan 
perangkat pembelajarannya

2. Bapak/Ibu dapat memberiikan penilaian dengan 
cara memberi tanda (√) pada kolom yang tersedia 
pada tabel di bawah.

3. Makna point validitas adalah (1) tidak valid; (2) 
kurang valid; (3) cukup valid; (4) valid; (5) sangat 
valid

No Aspek yang dinilai Skala penilaian
1 2 3 4 5

1 TEORI PENDUKUNG

Teori-teori yang mendukung pengembangan model 
pembelajaran matematika dengan pendekatan 
problem solving, antara lain :
Teori Kognitivisme
Teori Konstruksime
Teori Piaget
Teori Vygotsky
Teori Burner
Teori Polya
Teori Ausubel

Cakupan teori-teori pendukung sudah komprehensif

2 SINTAKS

Penetapan fase-fase pada sintaks model 
pembelajaran yang dikembangkan dilandasi dengan 
teori-teori yang kokoh. Fase-fase tersebut adalah :
Apersepsi pembelajaran
Menyajikan informasi dan pemecahan masalah
Memaparkan dan mengembangkan hasil kerja
Menganalisis dan mengevaluasi pemahaman siswa

Urutan aktivitas pembelajaran mencerminkan 
alur fasilitas bagi aktivitas siswa mengkonstruksi 
pengetahuan baru matematika

Secara teoritis, kemungkinan guru mampu 
melaksanakan sintaks pembelajaran tersebut
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No Aspek yang dinilai Skala penilaian
1 2 3 4 5

3 SISTEM SOSIAL

Penetapan komponen-komponen sistem sosial dalam 
pembelajaran model yang dikembangkan di bawah 
ini. Dilandasi pada teori yang kokoh.

Peran guru antara lain memberi kemudahan kepada 
siswa dalam memcahkan masalah
Peran guru menjadi mediator antar siswa, antar 
kelompok siswa dan menjadi mediator terhadap 
ide-ide siswa yang sedang berkembang dalam 
memecahkan masalah matematika
Peran siswa dalam memecahkan masalah sebagai 
subjek dan fokus pembelajaran
Macam-macam aturan yang dianjurkan :

Dalam aktivitas pemecahan masalah, siswa tidak 
boleh meminta jawaban secara langsung kepada guru

Guru tidak boleh memberii jawaban langsung atas 
masalah yang sedang berkembang dalam proses 
pembelajaran

Dalam diskusi. Siswa dianjurkan memberi sanggahan 
disertai alasan
Dalam diskusi, guru dapat memberi arahan tapi tidak 
dibenarkan memberii simpulan salah  atau benar atas 
ide-ide siswa yang berkembang
Secara teoritis, kemungkinan guru mampu 
mewujudkan sistem sosial pembelajaran tersebut.

4 PRINSIP REAKSI

Penetapan prinsip reaksi dalam pembelajaran dengan 
model yang dikembangkan di bawah ini dilandasi 
pada teori yang kokoh.

Cara kepedulian guru terhadap siswa pada prinsipnya 
adalah :

Berupaya mendapatkan informasi mengenai masalah 
sehari-hari yang dilakukan oleh siswa dan/atau yang 
terjadi dalam kehidupan sosial kemudian membantu 
untuk menyelesaikannya
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No Aspek yang dinilai Skala penilaian
1 2 3 4 5

Mengontrol proses pemecahan masalah oleh siswa. 
Meskipun dalam proses penyelesaian masalah itu 
ditekankan kepada siswa, akan tetapi guru perlu 
mengontrol dan memberiikan masukan jika siswa 
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah

Pada prinsipnya, cara guru bereaksi terhadap siswa 
adalah tidak sampai mematikan kretivitas berpikir 
siswa dalam aktivitas pemecahan masalah yang 
sedang dilakukan siswa

5 SISTEM PENDUKUNG
Penetapan sistem pendukung dalam pembelajaran 
dengan model yang dikembangkan, dilandasi pada 
teori yang kokoh yaitu :
Perangkat pembelajaran yang disusun berdasarkan 
model pembelajaran matematika dengan pendekatan 
problem solving

Materi yang akan diajarkan tersusun atau 
terorganisasi dengan baik.

Tes hasil belajar siswa disusun berdasarkan pada 
materi yang termuat dalam perangkat pembelajaran 
dan sistem pendukung lainnya.

6 DAMPAK INSTRUKSIONAL DAN DAMPAK PENGIRING

Penetapan dampak instruksional dalam pembelajaran 
menggunakan model yang dikembangkan dilandasi 
pada teori yang kokoh yaitu :
Tercapainya tujuan pembelajaran yang dirumuskan 
dalam bentuk kompetensi dasar
Respon siswa yang positif terhadap pelaksanaan 
model pembelajaran yang dikembangkan
Tercapainya penetapan waktu ideal untuk aktivitas 
siswa dan  guru
Penetapan dampak pengiring dalam pembelajaran 
dengan model yang dikembangkan dilandasi pada 
teori yang kokoh yaitu :
Hasil belajar lain yang tidak diarahkan langsung 
oleh guru, tetapi semata-mata karena pengaruh 
lingkungan belajar yang diciptakan dengan 
menggunakan model 
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No Aspek yang dinilai Skala penilaian
1 2 3 4 5

Kemauan dan kemampuan mengeluarkan pendapat 
secara lisan atau berargumentasi
Kesesuaian dampak instruksional yang diharapkan 
dengan teori-teori pendukung
Kesesuaian dampak pengiring yang ditetapkan 
dengan teori-teori pendukung

7 Pelaksanaan Model Pembelajaran 
Penetapan rincian tugas-tugas perencanaan 
didasarkan pada teori yang kokoh

Cakupan tugas-tugas perencanaan sudah memadai

Kemungkinan guru dapat menyiapkan tugas-tugas 
perencanaan yang diharapkan dalam pembelajaran

Pengorganisasian kelas sesuai dengan teori 
pendukung
Kejelasan penjabaran aktivitas siswa berdasarkan 
pada teori pendukung

Kejelasan peran guru dalam membantu akivitas siswa

Penilaian dalam model yang dikembangkan sudah 
memadai

C. MASUKAN VALIDATOR
Bapak/Ibu diminta menulis butir-butir revisi pada kolom 

saran dan/atau menulikan langsung pada dokumen validasi.

 ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………….

    …………………, …….…………2019
             Validator,

 ……………………………….
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FORMAT VALIDASI KONSTRUK

MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN 

PENDEKATAN ……………………….
A. TUJUAN

Tujuan  penggunaan instrumen ini adalah untuk 
mengukur kevalidan konstrukmodel pembelajaran 
matematika dengan pendekatan ……………………. ditinjau 
dari kekokohan landasan teori yang membangun model 
pembelajaran tersebut

B. PETUNJUK
1. Objek penilaian adalah buku model pembelajaran 

matematika dengan pendekatan ……………….. dan 
perangkat pembelajarannya

2. Bapak/Ibu dapat memberiikan penilaian dengan 
cara memberi tanda (√) pada kolom yang tersedian 
pada table di bawah.

3. Makna point validitas adalah (1) tidak valid; (2) 
kurang valid; (3) cukup valid; (4) valid; (5) sangat 
valid

No Aspek yang dinilai Skala penilaian
1 2 3 4 5

1 KOMPONEN MODEL PEMBELAJARAN

Tidak ditemukan pengertian yang saling bertentangan di 
antara komponen-komponen model pembelajaran yang 
dikembangkan
Uraian materi di antara komponen model pembelajaran 
yang dikembangkan saling terkait dan tidak bertentangan
Konsep dan prinsip-prinsip di antara komponen-
komponen model pembelajaran yang dikembangkan 
tidak saling bertentangan

Aktivitas siswa dan guru pada setiap komponen-
komponen model pembelajaran yang dikembangkan 
saling terkait dan tidak kontradiktif
Prinsip dan pengelolaan pembelajaran pada setiap 
komponen model pembelajaran yang dikembangkan 
saling terkait dan tidak kontradiktif
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No Aspek yang dinilai Skala penilaian
1 2 3 4 5

2 TEORI PENDUKUNG

Pemaknaan prinsip dan tujuan di antara teori-teori 
pendukung dengan karakteristik matematika saling 
terkait dan tidak kontradiktif

Keterkaitan teori pendukung dengan karakteristik 
mstematika dalam proses pembelajaran saling 
mendukung dan melengkapi

3 SINTAKS
Terdapat keterkaitan secara internal antara setiap fase 
dalam sintaks model pembelajaran yang dikembangkan .
Sintaks model pembelajaran matematika dengan 
pendekatan problem solving adalah :
Apersepsi pembelajaran
Menyajikan informasi dan pemecahan masalah
Memaparkan dan mengembangkan hasil kerja
Menganalisis dan mengevaluasi pemahaman siswa
Aktivitas siswa dan guru pada setiap tahapan sintaks 
model pembelajaran yang dikembangkan saling terkait
Pemaknaan uraian dan penerapan teori pendukung pada 
setiap tahapan sintaks model pembelajaran tidak saling 
bertentangan

4 SISTEM SOSIAL
Terdapat keterkaitan secara internal antara komponen-
komponen sistem sosial model pembelajaran yang 
dikembangkan di bawah ini :
Peran guru antara lain memberi kemudahan kepada siswa 
untuk menyelesaikan masalah
Peran guru menjadi mediator antar siswa, antara dan 
bila perlu menjadi mediator terhadap ide-ide siswa 
yang sedang berkembang dalam rangka menyelesaian 
permasalahan matematika
Peran siswa sebagai subjek pembelajaran

Hubungan peran guru dan siswa pemberi atau penerima 
dalam menentukan langkah penyelesaian masalah

Macam-macam aturan yang diterapkan, antara lain :

Dalam proses penyelesaian masalah, siswa tidak 
diperkenankan meminta jawaban secara langsung pada 
guru
Guru tidak boleh memberi jawaban langsung atas 
penyelesaian masalah yang sedang dilakukan siswa
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No Aspek yang dinilai Skala penilaian
1 2 3 4 5

Dalam diskusi, siswa dianjurkan memberi sanggahan 
disertai alas an
Dalam diskusi, guru dapat memberi arahan tapi tidak 
dibenarkan memberiikan simpulan salah atau benar atas 
ide-ide yang sedang berkembang

5 PRINSIP REAKSI
Cara kepedulian guru terhadap siswa yang diharapkan 
dalam pembelajaran yaitu :
Berupaya mendapatkan informasi mengenai masalah 
sehari-hari yang dilakukan oleh siswa dan/atau yang 
terjadi dalam kehidupan sosial kemudian membantu 
untuk menyelesaikannya
Mengontrol proses pemecahan masalah oleh siswa. 
Meskipun dalam proses penyelesaian masalah itu 
ditekankan kepada siswa, akan tetapi guru perlu 
mengontrol dan memberiikan masukan jika siswa 
mengalami kesulitan dalam menyelesaiakan masalah
Pada prinsipnya, cara guru bereaksi terhadap siswa adalah 
tidak sampai mematikan kreativitas berpikir siswa dalam 
aktivitas pemecahan masalah yang sedang dilakukan 
siswa

6 SISTEM PENDUKUNG

Terdapat keterkaitan secara internal antara system 
pendukung (perangkat pembelajaran) yang 
dikembangkan

Materi matematika yang akan diajarkan tersusun atau 
terorganisasi dengan baik.

7 DAMPAK INSTRUKSIONAL DAN 
DAMPAK PENGIRING
Dampak instruksional matematika yang ditetapkan 
tidak saling bertentangan. Dampak instruksional yang 
ditetapkan adalah :

Tercapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam 
bentuk kompetensi dasar

Respon siswa yang positif terhadap pelaksanaan model 
pembelajaran yang dikembangkan
Tercapainya penetapan waktu ideal untuk aktivitas 
penyelesaian masalah matematika
Dampak pengiring yang ditetapkan tidak saling 
bertentangan. Dampak pengiring yang ditetapkan adalah:
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No Aspek yang dinilai Skala penilaian
1 2 3 4 5

Hasil belajar lain yang tidak diarahkan secara langsung 
oleh guru, tetapi semata-mata karena pengaruh 
situasi belajar yang tercipta saat menggunakan model 
pembelajaran yang dikembangkan
Kemauan dan kemampuan mengeluarkan pendapat 
secara lisan atau berargumentasi

8 PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Penetapan rincian tugas-tugas perencanaan saling 
melengkapi dan tidak bertentangan
Cakupan tugas-tugas perencanaan tidak saling 
bertentangan
Guru dapat menyiapkan tugas-tugas perencanaan yang 
diharapkan dalam pembelajaran secara prosedural
Komponen dan aturan pengorganisasian kelas tidak 
bertentangan satu sama lain
Jabaran aktivitas siswa tidak bertentangan satu sama lain
Jabaran peran guru dalam membantu aktivitas siswa 
tidak bertentangan satu dengan yang lain
Aspek-aspek penilaian dalam pembelajaran model yang 
dikembangkan tidak bertentangan satu sama lain

C. MASUKAN VALIDATOR
Bapak/Ibu diminta menulis butir-butir revisi pada kolom 

saran dan/atau menulikan langsung pada dokumen validasi.

 ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………

    …………………, ….…………2019

           Validator,
  

………………………….
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FORMAT VALIDASI RPP
MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN 

PENDEKATAN ………………………..

A. TUJUAN
Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk 

mengukur kevalidan isi Rencana Program Pembelajaran (RPP) 
dalam pelaksanaan model pembelajaran matematika dengan 
pendekatan ………………………….

B. PETUNJUK
1. Objek penilaian adalah Rencana Program 

Pembelajaran 
2. Bapak/Ibu dapat memberiikan penilaian dengan 

cara memberi tanda (√) pada kolom yang tersedian 
pada tabel di bawah.

3. Makna point validitas adalah (1) tidak valid; (2) 
kurang valid; (3) cukup valid; (4) valid; (5) sangat 
valid

No Aspek yang dinilai Skala penilaian
1 2 3 4 5

1 KOMPONEN RPP

Ketepatan penjabaran kompetensi dasar ke dalam indikator

Banyaknya indikator dibandingkan dengan waktu yang 
disediakan

Kejelasan rumusan indikator

Keterukuran indikator

Kesesuaian indikator dengan model yang dikembangkan

Kesesuaian indikator dengan tingkat perkembangan siswa

Ketetapan penempatan materi pelajaran

2 ISI YANG DISAJIKAN

Sistematika penyusunan RPP
Kesesuaian urutan kegiatan pembelajaran dengan sintaks 
model yang dikembangkan

Kesesuaian kegiatan siswa dan guru untuk setiap fase 
pembelajaran dengan aktivitas pembelajaran dalam 
sintaks model yang dikembangkan

Kejelasan petunjuk dan arahan pembelajaran
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No Aspek yang dinilai Skala penilaian
1 2 3 4 5

3 BAHASA

Rencana Program Pembelajaran disusun dengan 
menggunakan Bahsa Indonesia yang baik dan benar

Bahasa yang digunakan bersifat komunikatif
Struktur kalimat yang digunakan sederhana

4 WAKTU

Kesesuain alokasi waktu yang digunakan

Rincian waktu untuk setiap tahapan pembelajaran

5 METODE KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pola pembelajaran adalah mengkonstruksi permasalahan 
melalui fakta dan konsep selanjutnya ditentukan 
penyelesaiannya dengan langkah-langkan problem 
solving 

Memberiikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, 
bertanya atau mengajukan ide

Membimbing/mengarahkan siswa dalam memecahkan 
masalah

Kesesuaian penetapan pendekatan dan metode 
pembelajaran dengan model

6 PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan menyeluruh atas pelajaran 
dalam setiap pertemuan

C. MASUKAN VALIDATOR
Bapak/Ibu diminta menulis butir-butir revisi pada kolom 

saran dan/atau menulikan langsung pada dokumen validasi.

 ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………

    …………………, ….…………2019
     Validator,

            ……………………
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FORMAT VALIDASI BUKU GURU
MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN 

PENDEKATAN …………………………….

A. TUJUAN
Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur 

kevalidan isi Buku Guru (BG) dalam pembelajaran matematika 
dengan pendekatan ………………………………..

B. PETUNJUK
1. Objek penilaian adalah Buku Guru
2. Bapak/Ibu dapat memberiikan penilaian dengan cara 

memberi tanda (√) pada kolom yang tersedian pada 
tabel di bawah.

3. Makna point validitas adalah (1) tidak valid; (2) kurang 
valid; (3) cukup valid; (4) valid; (5) sangat valid

No Aspek yang dinilai
Skala penilaian
1 2 3 4 5

1 PENDAHULUAN
Kata Pengantar
Sekilas tentang model pembelajaran matematika dengan 
pendekatan ……

2 PETUNJUK TEKNIS PEMBELAJARAN 
Indikator kompetensi dasar
Pokok-pokok kegiatan siswa
Waktu
Petunjuk teknis melaksanakan pembelajaran
Alternatif pemecahan masalah/soal pada LKS

C. MASUKAN
Bapak/Ibu diminta menulis butir-butir revisi pada kolom 

saran dan/atau menuliskan langsung pada dokumen validasi.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

    …………………, …….…………2019
               Validator,

      ………………………



Pengembangan Program Pembelajaran Matematika...    ~   197

FORMAT VALIDASI BUKU SISWA
MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN 

PENDEKATAN ………………………..

A. TUJUAN
Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk 

mengukur kevalidan isi Buku Siswa (BS) model pembelajaran 
matematika dengan pendekatan …………………….

B. PETUNJUK
1. Objek penilaian adalah Buku Siswa
2. Bapak/Ibu dapat memberiikan penilaian dengan 

cara memberi tanda (√) pada kolom yang tersedian 
pada table di bawah.

3. Makna point validitas adalah (1) tidak valid; (2) 
kurang valid; (3) cukup valid; (4) valid; (5) sangat 
valid

No Aspek yang dinilai Skala penilaian
1 2 3 4 5

1 STRUKTUR BUKU
Keterkaitan antara desain sampul dan isi buku 
siswa
Keterkaitan antar materi bahasan buku siswa
Keterkaitan antar masalah dan materi pelajaran 
dalam buku siswa
Keterkaitan antara pernyataan-pernyataan dan 
gambar dalam buku siswa

Keterkaitan antara masalah dengan konteks 
kehidupan atau tingkat pemahaman siswa yang 
termuat dalam buku siswa

2 ORGANISASI PENULISAN MATERI
Pengantar
Penulisan kompetensi dasar dan hasil belajar 
yang ingin dicapai
Isi pengantar
Materi Inti
Masalah yang disajikan bersumber pada kondisi 
lingkungan atau aktivitas rutin siswa
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No Aspek yang dinilai Skala penilaian
1 2 3 4 5

Masalah yang disajikan dalam materi inti sesuai 
dengan pengetahuan yang dimiliki siswa
Soal Tantangan
Kesesuaian butir soal yang diberikan dengan 
materi inti

Butir soal yang diberikan dapat berfungsi 
sebagai penguat pemahaman siswa tentang 
penyelesaian masalah

C. MASUKAN
Bapak/Ibu diminta menulis butir-butir revisi pada kolom 

saran dan/atau menulikan langsung pada dokumen validasi.

 ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………

    

    …………………, ….…………2019
            Validator,

…………………………
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FORMAT VALIDASI LEMBAR KERJA SISWA
MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN 

PENDEKATAN ……………………………

A. TUJUAN
Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk 

mengukur kevalidan isi Lembar Kerja Siswa (LKS) pembelajaran 
matematika dengan pendekatan ………………………..

B. PETUNJUK
1. Objek penilaian adalah Lembar Kerja Siswa
2. Bapak/Ibu dapat memberiikan penilaian dengan 

cara memberi tanda (√) pada kolom yang tersedi 
pada tabel di bawah.

3. Makna point validitas adalah (1) tidak valid; (2) 
kurang valid; (3) cukup valid; (4) valid; (5) sangat 
valid

No Aspek yang dinilai Skala penilaian
1 2 3 4 5

1 ORGANISASI LKS
Rumusan kompetensi dasar
Rumusan  indikator
Permasalahan autentik

2 PROSEDUR
Fisibilitas
Urutan kerja (langkah penyelesaian masalah)
Keterbacaan/bahasa

3 PERTANYAAN/MASALAH
Kesesuaian dengan indikator
Masalah yang diangkat sesuai dengan tingkat pemahaman 
siswa
Mendukung konstruksi unsur-unsur dasar matematika 
(fakta, konsep, operasi, atau prinsip)

Keterbacaan/bahasa
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C. MASUKAN
Bapak/Ibu diminta menulis butir-butir revisi pada kolom 

saran dan/atau menulikan langsung pada dokumen validasi.

 ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………

    ………………, …….…………2019
     Validator,

        ……………………….
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FORMAT OBSERVASI KETERLAKSANAAN
MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN 

PENDEKATAN ………………………..

A. TUJUAN
Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur 

tingkat keterlaksanaan model pembelajaran matematika 
dengan pendekatan ……………….. dengan perangatkat yang 
disediakan.

B. PETUNJUK
1. Objek pengamatan adalah pelaksanaan 

pembelajaran di kelas dengan perangkat 
pembelajaran yang disediakan

2. Bapak/Ibu dapat memberiikan penilaian dengan 
cara memberi tanda (√) pada kolom yang tersedia 
pada table di bawah.

3. Makna point validitas adalah (1) tidak terlaksana; 
(2) kurang terlaksana; (3) cukup terlaksana; (4) 
terlaksana; (5) terlaksana dengan baik

No Aspek yang dinilai Skala penilaian
1 2 3 4 5

1 SINTAKS
Tingkat keterlaksanaan keseluruhan fase pembelajaran 
dengan model yang dikembangkan. Fase 
pembelajaran tersebut adalah:
Apersepsi pembelajaran

Menyajikan informasi dan pemecahan masalah

Memaparkan dan mengembangkan hasil kerja

Menganalisis dan mengevaluasi pemahaman siswa

Tingkat keterlaksanaan seluruh aktivitas pembelajaran 
yang telah ditetapkan pada setiap fase :

Apersepsi pembelajaran

Menyajikan informasi dan pemecahan masalah

Memaparkan dan mengembangkan hasil kerja
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No Aspek yang dinilai Skala penilaian
1 2 3 4 5

Menganalisis dan mengevaluasi pemahaman siswa

2 SISTEM SOSIAL

Tingkat keterlaksanaan sistem sosial yang ditetapkan 
untuk model pembelajaran yang dikembangkan, yaitu:
Peran guru antara lain memberiikan kemudahan 
kepada siswa untuk melakukan pemecahan masalah
Peran guru menjadi mediator antar siswa dan bila 
perlu menjadi mediator terhadap ide-ide siswa yang 
sedang berkembang dalam rangka menyelesaian 
permasalahan matematika
Peran siswa adalah sebagai subjek pembelajaran

Hubungan peran guru dan siswa pemberi atau 
penerima dalam menentukan langkah penyelesaian 
masalah

Tingkat keterlaksanaan aturan-aturan yang 
diterapkan, anatara lain :

Dalam proses penyelesaian masalah, siswa tidak 
diperkenankan meminta jawaban secara langsung 
pada guru

Guru tidak boleh memberii jawaban langsung atas 
penyelesaian masalah yang sedang dilakukan siswa

Dalam diskusi, siswa dianjurkan memberi sanggahan 
disertai alasan
Dalam diskusi, guru dapat memberi arahan tapi tidak 
dibenarkan memberiikan simpulan salah atau benar 
atas ide-ide yang sedang berkembang

3 PRINSIP REAKSI

Tingkat keterlaksanaan prinsip-prinsip reaksi yang 
ditetapkan dalam pembelajaran yang dikembangkan, 
yaitu :

Mengontrol proses pemecahan masalah oleh siswa. 
Meskipun dalam proses penyelesaian masalah itu 
ditekankan kepada siswa, akan tetapi guru perlu 
mengontrol dan memberiikan masukan jika siswa 
mengalami kesulitan dalam menyelesaiakan masalah
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No Aspek yang dinilai Skala penilaian
1 2 3 4 5

Pada prinsipnya, cara guru bereaksi terhadap siswa 
adalah tidak sampai mematikan kreativitas berpikir 
siswa dalam aktivitas pemecahan masalah yang 
sedang dilakukan siswa

Tingkat keterlaksanaan bentuk kepedulian guru dalam 
prinsip-prinsip reaksi dalam pembelajaran model yang 
dikembangkan adalah :

Berupaya mendapatkan informasi mengenai masalah 
sehari-hari yang dilakukan oleh siswa dan/atau yang 
terjadi dalam kehidupan sosial kemudian membantu 
untuk menyelesaikannya

Berupaya mendapatkan informasi tingkat pemahaman 
siswa kemudian membentu untuk menyelesaikannya.

C. MASUKAN OBSERVER
Bapak/Ibu diminta menulis butir-butir revisi pada kolom 

saran dan/atau menulikan langsung pada dokumen validasi.

 ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………

    …………….…, ….…………2019  
                     Observer,

     ………………………
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FORMAT OBSERVASI 

KEMAMPUAN GURU MENGELOLA PEMBELAJARAN

MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN 

PENDEKATAN ………………………….
A. TUJUAN

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk 
mengukur tingkat kemampuan guru mengelola pembelajaran 
menggunakan model pembelajaran matematika dengan 
pendekatan ………………….. dengan perangakat yang 
disediakan.

B. PETUNJUK
1. Objek pengamatan adalah pelaksanaan 

pembelajaran di kelas dengan perangkat 
pembelajaran yang disediakan

2. Bapak/Ibu dapat memberiikan penilaian dengan 
cara memberi tanda (√) pada kolom yang tersedian 
pada table di bawah.

3. Makna point validitas adalah (1) tidak baik; (2) 
kurang baik; (3) cukup baik; (4) baik; (5) sangat 
baik

No Aspek yang dinilai Skala penilaian
1 2 3 4 5

1 Apersepsi Pelajaran
Menginformasikan materi pokok, standar 
kompetensi, kompetensi dasar, hasil belajar dan 
tujuan pembelajaran pada siswa.
Menciptakan persepsi postif pada diri siswa 
tentang matematika
Menjelaskan strategi dan langkah-langkah 
problem solving
Memberiikan motivasi kepada siswa untuk 
mengaitkan materi pelajaran dengan kondisi 
sehari-hari

2 Menyajikan Informasi dengan Pemecahan 
Masalah
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No Aspek yang dinilai Skala penilaian
1 2 3 4 5

Mengajukan berbagai masalah yang bersumber 
dari lingkungan sekitar
Mengarahkan siswa untuk memahami berbagai 
macam masalah secara individu ataupun 
kelompok

Memotivasi dan membantu siswa untuk 
menyusun sebuah rencana penyelesaian masalah

Memotivasi siswa untuk melaksanakan rencana 
penyelesaian masalah

Membantu siswa dalam menyelesaikan masalah

Menyarankan siswa untuk memeriksa ulang hasil 
penyelesaian masalah yang dilakukan

3 Memaparkan Dan Mengembangkan Hasil Kerja

Memberiikan kesempatan kepada siswa untuk 
memaparkan hasilnya
Membimbing siswa dalam menyajikan hasil 
kerjanya.

Memberiikan kesempatan pada siswa lain untuk 
memberiikan masukan atas hasil kerja temannya

Memotivasi siswa untuk selalu dapat 
mengungkapkan ide-ide yang dimiliki secara 
terbuka
Mengontrol proses belajar agar berjalalan dengan 
efektif
Memberiikan pertanyaan atau masukan atas hasil 
kerja siswa
Menguji pemahaman siswa

4 Menganalisis Dan Mengevaluasi Pemahaman 
Siswa
Bersama dengan siswa membahas ulang hasil 
kerja siswa
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No Aspek yang dinilai Skala penilaian
1 2 3 4 5

Momotivasi siswa untuk selalu dapat 
mengembangkan kemampuannya dalam 
menyelesaikan masalah terkait dengan 
kehidupan sehari-hari
Mengevaluasi materi yang dipelajari: 
menyimpulkan materi pelajaran atau pemberian 
tugas

C. MASUKAN OBSERVER
Bapak/Ibu diminta menulis butir-butir revisi pada kolom 

saran dan/atau menulikan langsung pada dokumen validasi.

 ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………

    ………………, ….…………2019
          Observer,

     …………………….
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ANGKET RESPON SISWA TERHADAP

MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN 

PENDEKATAN ……………………………….
Nama Siswa  : ………………………………..
Kelas/Semester : ………………………………..
Hari/Tanggal  : ………………………………..

A. TUJUAN
Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk 

mengukur respon siswa terhadap model pembelajaran 
matematika dengan pendekatan ………………….. dengan 
perangakat yang disediakan.

B. PETUNJUK
Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia pada table di 

bawah.

No Aspek yang dinilai Senang Tidak Senang

1 Bagaimana perasaan anda 
terhadap :
Materi pelajaran
Buku Siswa
Lembar Kerja Siswa
Suasana belajar di kelas
Cara guru mengajar

Berilah alasan singkat atas jawaban yang diberikan :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………
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No Aspek yang dinilai Senang Tidak Senang

2 Aspek yang dinilai Baru Tidak Baru
Bagaimana pendapatmu 
tentang :
Materi pelajaran
Buku Siswa
Lembar Kerja Siswa
Suasana belajar di kelas
Cara guru mengajar
Materi pelajaran

Berilah alasan singkat atas jawaban yang diberikan :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………
3 Aspek yang dinilai Berminat Tidak Berminat

Apakah anda berminat 
mengikuti kegiatan belajar 
selanjutnya seperti yang telah 
kamu ikuti sekarang

Berilah alas an singkat atas jawaban yang diberikan :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………
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No Aspek yang dinilai Senang Tidak Senang

4 Aspek yang dinilai Ya Tidak
Pendapatmu tentang Buku 
Siswa dan LKS

Apakah kamu dapat memahami 
bahasa yang digunakan dalam 
Buku Siswa dan LKS

Apakah anda tertarik pada 
penampilan (tulisan, ilustrasi, 
gambar, dan letak gambar) 
yang terdapat pada Buku Siswa 
dan LKS

Berilah alasan singkat atas jawaban yang diberikan :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………
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