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ABSTRAK 

 

Partono, Pengaruh Model pembelajaran kontekstual terhadap prestasi belajar 
barisan dan deret ditinjau dari kemampuan awal siswa. Tesis. Surakarta. Program Studi 
Pendidikan Matematika Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. 2009 

 
Masalah pada penelitian ini adalah (1) apakah prestasi belajar siswa yang diajar 

dengan model pembelajaran kontekstual lebih baik dari pada prestasi belajar siswa yang 
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diajar dengan model pembelajaran langsung?, (2) apakah prestasi belajar siswa yang 
mempunyai kemampuan awal tinggi lebih baik dari pada prestasi belajar siswa yang 
mempunyai kemampuan awal sedang atau rendah dan apakah prestasi belajar siswa yang 
mempunyai kemampuan awal sedang lebih baik dari pada prestasi belajar siswa yang 
mempunyai kemampuan awal rendah?, (3) pada masing-masing klasifikasi kemampuan 
awal, apakah prestasi belajar siswa pada model pembelajaran kontekstual lebih dari pada 
model pembelajaran langsung? (4) pada model pembelajaran kontekstual, apakah prestasi 
belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi lebih baik dari pada prestasi 
belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang atau rendah?, dan apakah 
prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang lebih baik dari pada 
prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah?, (5) pada model 
pembelajaran langsung, apakah prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal 
tinggi lebih baik dari pada prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal 
sedang  atau rendah?, dan apakah prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan 
awal sedang lebih baik dari pada prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan 
awal rendah? 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII.IS SMA Negeri di Sragen 
Propinsi Jawa Tengah. Pengambilan sampel dilakukan secara random sampling. Banyak 
anggota sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 159 siswa kelas XII. IS SMA Negeri. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tes dan 
metode dokumentasi.Instrumen yang digunakan untuk mengetahui prestasi belajar siswa 
adalah tes pilihan ganda. Untuk menguji validitas intrumen dilakukan oleh pakar atau 
validator. Untuk uji konsistensi internal menggunakan korelasi momen produk dari Karl 
Pearson. Sedangkan untuk uji reliabilitas tes menggunakan metode Kruder-Richardson 20. 
Prasarat analisis menggunakan uji Liiliefors untuk uji normalitas, uji homogenitas 
menggunakan uji Bartlet. Dengan taraf signifikan α =0,05  disimpulkan bahwa sampel 
berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dari perhitungan uji homogenitas 
disimpulkan bahwa penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi homogen. 

 
Teknik analisis data pada penelitian ini adalah variansi dua jalan dengan sel tak 

sama. Hasil analisis dengan taraf signifikan α = 0,05, menunjukkan (1) ada pengaruh 
model pembelajaran terhadap prestasi belajar barisan dan deret siswa kelas XII. IS SMA 
Negeri di Sragen (Fa = 29,0544 > 3,84 = F 0,05;1;153 ). (2) ada pengaruh kemampuan awal 
siswa terhadap prestasi belajar barisan dan deret siswa kelas XII. IS SMA Negeri di 
Sragen (Fb = 44,2553 > 3,00 = F 0,05;2;153 ). (3) ada interaksi antara model pembelajaran 
dan kemampuan awal siswa siswa terhadap prestasi belajar barisan dan deret siswa kelas 
XII. IS SMA Negeri di Sragen ( Fab = 4,3828 > 3,00 =  F 0,05;2;153 ). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Prestasi belajar siswa dengan model 
pembelajaran kontekstual lebih baik dari pada prestasi belajar siswa dengan model 
pembelajaran langsung, (2) Prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal 
tinggi lebih baik dari pada prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal 
sedang atau rendah dan prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang 
lebih baik dari pada prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah, (3) 
Pada klasifikasi kemampuan awal tinggi dan sedang pada model pembelajaran kontekstual 
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sama baiknya dengan model pembelajaran langsung terhadap prestasi belajar siswa, 
sedangkan pada kemampuan awal rendah pada model pembelajaran kontekstual lebih baik 
dari pada model pembelajaran langsung terhadap prestasi belajar siswa. (4) Pada 
pembelajaran kontekstual siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi lebih baik dari 
pada siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah terhadap prestasi belajar siswa, 
sedang klasifikasi yang lain sama baiknya terhadap prestasi belajar siswa. (5)  Pada 
pembelajaran langsung siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi sama baiknya 
dengan siswa yang berkemampuan awal sedang terhadap prestasi belajar siswa, siswa yang 
mempuyai kemampuan awal tinggi dan sedang lebih baik dari pada siswa yang mempunyai 
kemampuan awal rendah terhadap prestasi belajar siswa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Partono. S850208019. The Influence of Contextual Learning Method to The 
Student’s  Learning Achievement About squers and series Seeing From The Beginning 
Students Capability. Thesis. Surakarta. Educational Mathematic Study Program, Graduate 
Program of Sebelas Maret University. 2009. 

 
This research was carried out to discover the answers to following questions, 

(1) is the students achievements who tought by contextual learning is better than the 
students learning achievements who tought by direct learning method?, (2) is the student 
learning achievements who has high ability is better than students learning achievement 
who has sufficient or low and is the students learning achievements who has beginning 
low?, (3) in every classification of beginning ability, is students learning achievement in 
contextual learning method is better than direct learning method?, (4) in contextual 
learning method, is student achievements who has high beginning ability better than 
students learning achievement who has sufficients and low?, and is students learning 
achievements who has beginning ability of sufficient is better than students learning 
achievements who has beginning ability low?, (5) in direct larning method, is students 
learning achievements who has high beginning ability better than students learning 
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achievements who has sufficient beginning ability or low?, and is the students learnig 
achievements who has sufficient beginning ability. Better than students learning 
achievements who has beginning ability low?. 

The population of the research was all the grade XII.IS Students of state 
Senior High School (SHS) in Sragen, in the province of Middle Java. The selection of the 
samples was done by stratified random sampling. The size of the samples was 159 the 
grade XII.IS Students of state Senior High School (SHS) in Sragen. The method of data 
collection used in the research were test method and documentation method. The 
instrument to gain information on the students achievements in learning function was 
multiple-choice test which assessed only the students cognitive domain. The validator and 
Kruder-Richardson 20 were subsequently used to test the instrument validity and 
realibility. Lilliefors was applied to test the normality. Bartlet was used to test is 
homogeneity. Based on α = 0,05, it was conciuded that the samples were from a 
population with normal distribution. The homogeneity test indicated that the research 
population had a homogenous didtribution. 

The data were analyzed by using unbalanced two ways anova. The result of the 
analysis whit the significance level of  α = 0,05 indicated that : (1) The use of Contextual 
Learning Method had a positive effect on the students function lerning outcame the grade 
XII.IS Students of state Senior High School (SHS) in Sragen     (Fa = 29,0544 > 3,84 = F 

0,05;1;153 ), (2) The beginning students capability had a positive effect on the students 
function lerning outcame the grade XII.IS Students of state Senior High School (SHS) in 
Sragen (Fb = 44,2553 > 3,00 = F 0,05;2;153 ), and there was interaction between the teaching 
techniques used and the beginning students capability on the students function lerning 
outcame the grade XII.IS (SHS) in Sragen (Fab = 4,3828 > 3,00 =  F 0,05;2;153 ). 

The conclutioan of this research are:  (1) the students learning achievements 
by using the method of contextual learning is better than the students learning 
achievements by using the method of direct learning, (2) the student learning 
achievements that has high beginning ability is better than students learning achievement 
that has sufficient beginning ability or low and the students learning achievements that 
has sufficient beginning ability is better that students learning achievement low, (3) on the 
classification of beginning high ability and sufficient the contextual learning method as 
well as to direct learning method to the students learning achievement, where as on the 
low beginning ability on the contextual learning method is better than direct learning to 
the students learning achievements,   (4) on the contextual learning method students who 
have high beginning ability is better than students who have low beginning ability to the 
students  learning achievements, where as ather classification as good as to students 
learning achievements., (5) on the direct larning method, students who have high 
beginning ability as well as to students who have sufficient ability to the students learnig 
achievements. students who have high beginning ability and sufficient is better than 
students who have low  beginning achiements to students learning achievements  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika adalah salah satu materi pelajaran yang diajarkan mulai dari jenjang 

pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Matematika merupakan ilmu dasar yang 

mempunyai peranan penting dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Hampir semua 

bidang studi menggunakan materi pelajaran matematika, contohnya persamaan 

phytagoras dan trigonometri digunakan untuk mengukur tinggi sebuah benda yang tidak 

bisa diukur secara langsung seperti gunung,pohon dll, matriks digunakan pada teknik sipil 

yakni untuk mengkonturksi jembatan, barisan dan deret digunakan pada pelajaran 

menejemen perbangkan yakni untuk menghitung bunga tunggal dan bunga majemuk, 

serta masih banyak langi peranan matematika yang sangat bermanfaat di bidang yang lain. 

   Disisi lain, matematika selama ini dianggap pelajaran yang sulit oleh sebagian 

siswa, bahkan ada siswa yang merasa takut, bosan dan tidak tertarik pada mata pelajaran 

ini. Hal ini dapat dibuktian dari angket yang saya sebarkan pada siswa kelas XII.IS. Dari 

220  Responden diperoleh informasi bahwa  60 % mengatakan sulit dengan alasan terlalu 

banyak rumusnya dan banyak hitungannya, 27 % mengatakan kadang sulit dan kadang-

kandang mudah, tergantung pengajarnya artinya jika gurunya pandai dalam menerangkan 

dan mudah dipahami siswa, maka matematika menjadi mudah dan sebaliknya jika guru 

kurang bisa mengajarkan materi dan sulit dipahami siswa, maka matematika menjadi sulit. 

Sisanya 13%  mengatakan mudah, karena bisa memahami materi pelajarannya dan sering 
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berlatih menyelesaikan soal-soal matematika. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pelajaran matematika adalah pelajaran yang cukup sulit. 

Hasil belajar matematika yang telah dicapai siswa selama ini masil jauh dari 

harapan, walaupun usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan atau memperbaiki 

prestasi belajar matematika dalam setiap jenjang pendidikan telah banyak dilakukan, 

antara lain : revisi kurikulum matematika, penataran guru matematika, penyediaan 

sarana-prasarana pembelajaran, dan sebagainya, namun kenyataan menunjukkan 

bahwa prestasi belajar matematika masih rendah. Hal ini sesuai dengan kenyataan 

misalnya : nilai rata-rata nilai Ujian Nasional bidang studi matematika SMA Negeri 

Se Kabupaten Sragen tahun 2005 /2006 adalah 5,13 dan tahun 2006/2007 adalah 5,21.  

Banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa  rendah diantaranya; 

Masih banyak guru yang menggunakan pola pembelajaran dimana cenderung “text book 

oriented” dalam arti menyampaikan materi sesuai dengan apa yang tertulis didalam buku 

dan tidak terkait kehidupan sehari-hari siswa. Cara pembelajaran cenderung monoton dan 

hanya menggunakan metode ceramah sehingga materi yang disampaikan menjadi sulit 

dipahami siswa. kecuali itu  banyak guru mengajar dengan tidak memperhitungkan 

kemampuan berfikir siswa atau dengan kata lain tidak menggunakan pengajaran yang 

bermakna. Sebagai akibatnya motivasi belajar siswa menjadi sulit ditumbuhkan dan pola 

belajar siswa cenderung menghafal dan mekanistik. 

Informasi yang kami peroleh dari angket yang kami ambil dari 220 responden 

menyebutkan bahwa prestasi belajar matematika rendah selain disebabkan oleh pelajaran 

matematika yang sulit juga disebabkan oleh gurunya. Guru tersebut dalam mengajarnya 
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terlalu berbelit-belit, kadang-kadang menyimpang dari materi serta monoton. Guru 

tersebut dianggap kurang bisa menyampaikan materi pelajaran sehingga siswa kesulitan 

mentransfer pelajaran matematika. Sebaliknya ada sebagian yang mengatakan bahwa 

pelajaran matematika itu mudah dan mengasikkan, itu disebabkan pengajaran yang 

disampaikan guru terurut dan terencana, memperhatikan kondisi dan kemampuan siswa 

serta mampu membangkitkan semangat belajar siswa. hasil belajar yang dicapai siswa 

menjadi lebih baik. 

Harapan yang ingin dicapai dalam tujuan pendidikan matematika seperti yang 

diamanatkan kurikulum adalah pengelolaan pembelajaran matematika di sekolah dapat 

bermakna dan dapat membuat siswa mampu menerapkan pengetahuan matematikanya 

dalam kehidupan sehari-hari dan bidang lain. Kegiatan pembelajaran matematikan juga 

diharapkan mampu membuat siswa terampil menyelesaikan masalah yang dihadapinya, 

baik dalam bidang metematika maupun dalam bidang yang lain. Kegiatan pembelajaran 

matematika juga diharapkan mampu membuat siswa berkembang daya nalarnya sehingga 

mampu berfikir kritis, logis, sistematis, dan pada akhirnya siswa diharapkan mampu 

bersikap obyektif, jujur, dan disiplin. 

Menurut Pao-Nan Chou dan Ho-Huan Chen (2008: 8) dalam pembelajaran 

seorang guru harus mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang dapat 

membangkitkan semangat belajar siswa, sehingga siswa mempunyai ketrampilan, 

keberanian serta mempunyai kemampuan akademik (http://www.westga.edu/~dis). 

Penekanan pembelajaran matematika disekolah harus relevan dengan kehidupan sehari 

hari, supaya pelajaran matematika yang diperoleh akan bermanfaat. Dengan demikian 
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matematika akan mempunyai peran yang penting bagi peserta didik untuk 

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari hari. Selanjutnya hal ini akan berdampak dalam 

menciptakan sumber daya manusia yang bermutu.  

Dari beberapa karakter diatas pembelajaran yang dirasa cocok adalah model 

pembelajaran kontekstual. Model Pembelajaran kontekstual adalah suatu srategi 

pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk 

dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi 

kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam 

kehidupan mereka. ( Wina Sanjaya, 2005 : 255) 

Model Pembelajaran kontekstual adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan 

menolong para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari 

dengan cara menghubungkan subyek-subyek akademik dengan konteks dalam kehidupan 

keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka.  

Dari hasil angket yang Peneliti berikan kepada 220 responden yakni 

membandingkan model pembelajaran kontekstual  dengan model pembelajaran langsung, 

didapatkan informasi bahwa 130 responden mengatakan lebih mudah memahami materi 

pelajaran matematika jika guru menyampaikan dengan model pembelajaran kontekstual, 

50 responden lebih mudah dengan model pembelajaran langsung dan 40 responden 

mengatakan sama saja. Dari informasi ini dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian 

besar siswa lebih mudah memahami materi pelajaran matematika dengan model 

pembelajaran kontekstual dibandingkan dengan model pembelajaran langsung. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxii 

Kemampuan awal merupakan kemampuan yang dipandang sebagai masukan (input) 

yang harus dimiliki siswa sebelum mendapat kemampuan dan pengetahuan baru yang 

lebih tinggi. Seorang siswa akan lebih mudah memahami dan mempelajari materi 

pelajaran baru, apabila proses belajar-mengajar didasarkan pada materi yang telah 

diketahui sebelumnya sehingga siswa tinggal mengembangkan kemampuan awal yang 

sudah dimilikinya menjadi kemampuan baru yang lebih tinggi. 

Prestasi belajar siswa juga dipengaruhi oleh kemampuan awal. Kemampuan awal 

merupakan bekal siswa dalam menerima materi pelajaran selanjutnya. Kesiapan dan 

kesanggupan dalam mengikuti pelajaran banyak ditentukan oleh kemampuan awal yang 

dimiliki oleh siswa sehingga kemampuan awal merupakan pendukung keberhasilan belajar. 

Pelajaran matematika yang diberikan di sekolah telah disusun secara sistematis sehingga 

untuk masuk pada pokok bahasan lain, kemampuan awal siswa pada pokok bahasan 

sebelumnya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Dalam kegiatan belajar-mengajar, 

setiap materi yang disampaikan hendaknya bisa diserap oleh siswa yang berkemampuan 

awal rendah maupun yang berkemampuan awal tinggi  

Permasalahan rendahnya prestasi belajar matematika yang sering dihadapi dalam 

pembelajaran di SMA adalah  pada siswa –siswa jurusan Ilmu Sosial ( IS). Nilai rata-rata 

pelajaran matematika siswa jurusan Ilmu Sosial (IS)  masih jauh dibawah dari nilai rata-

rata siswa jurusan Ilmu Alam (IA). Ini terbukti pada nilai rata-rata Ujian semester ganjil 

tahun ajaran 2006/2007 di Kabupaten Sragen. Nilai rata-rata siswa jurusan Ilmu Sosial (IS) 

adalah 6,02 sedangkan nilai rata-rata matematika jurusan Ilmu Alam (IA) adalah 6,85. 

Apakah rendahnya prestasi belajar matematika pada siswa jurusan ilmu sosial disebabkan 
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oleh kemampuan awal yang tendah. Hal ini dapat dilihat dari angket yang peroleh dari 220 

responden siswa jurusan ilmu sosial. 83 responden mengatakan bahwa mereka masuk 

program jurusan ilmu sosial karena tidak lolos pada seleksi jurusan ilmu alam. Ini 

disebabkan karena nilai-nilai mata pelajaran program ilmu alam yang didalamnya 

termasuk matematika tidak memenuhi syarat. Ini berati kemampuan awal siswa jurusan 

ilmu sosial lebih rendah dibanding dengan siswa jurusan ilmu alam. 

Materi pelajaran matematika yang diajarkan di kelas XII ilmu sosial diantaranya; 

integral, program linier, matriks serta barisan dan deret. Dari keempat pokok bahasan 

tersebut yang paling mendukung dalam program ilmu sosial adalah barisan dan deret , 

alasanya adalah barisan dan deret digunakan sebagai dasar dalam menghitung buga 

tunggal maupun bunga majemuk pada dunia perbangkan. Pemahaman siswa pada pokok 

bahasan ini perlu ditingkatkan karena sangat mendukung peningkatan prestasi  materi 

pelajaran ilmu- ilmu sosial.  

  

B. Identifikasi Masalah 

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh sebuah informasi 

dalam meningkatkan prestasi pembelajaran barisan dan deret dengan mempertimbangkan 

pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kontekstual dan kemampuan awal 

siswa. Berdasarkan latar belakang maka masalah penelitian dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut:  

1. Ada kemungkinan pretasi belajar matematika rendah karena pelajaran matematika 

dianggap pelajaran yang sulit, sehingga banyak siswa yang tidak tertarik pada 
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pelajaran matematika, sehingga muncul pertanyaan apakah kalau pelajaran 

matematika disampaikan dengan konsep pembelajara yang menarik maka dapat 

meningkatkan prestasi belajar matematika. Untuk menjawab pertanyaan ini dapat 

dilakukan penelitian yang membandingkan pembelajaran matematika yang 

menggukakan media pembelajara (LCD) dengan pembelajaran matematika yang 

tidak menggunakan media pembelajaran 

2. Ada kemungkinan prestasi belajar matematika rendah karena masih banyaknya 

guru yang menggunakan model pembelajaran yang tidak mengaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari siswa. Siswa sulit menerima dan memahami materi yang 

disampaikan guru, sehingga muncul pertanyaan apakah kalau pembelajaran yang 

digunakan oleh guru dengan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari atau 

kontekstual dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. Untuk 

menjawab pertanyaan ini dapat dilakukan penelitian yang membandingkan 

pembelajaran dengan model pembelajaran langsung dengan pembelajaran yang 

mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari ( model pembelajaran Kontekstual) 

3. Ada kemungkinan prestasi belajar matematika masih jauh dengan apa yang 

diharapkan, nilai rata-rata matematika masih rendah dibandingkan dengan nilai 

rata-rata pelajaran yang lain dikarenakan kemampuan awal yang dimiliki siswa 

dirasa masih rendah sehingga, sehingga muncul pertanyaan apakah jika 

kemampuan awal yang tinggi maka prestasi belajar matematika menjadi tinggi. 

Untuk menjawab pertanyaan ini maka dilakukan penelitian yang membandingkan 
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siswa yang berkemampuan awal tinggi dengan siswa yang berkemampuan awal 

rendah. 

 

C. Pemilihan Masalah 

Dari masalah-masalah yang diidentifikasi diatas, peneliti ingin melakukan 

penelitian yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dua,dan ketiga yakni 

terkait dengan pembelajaran yang mengaitkan pada kehidupan sehari-hari (model 

pembelajaran kontekstual) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa serta pengaruh 

kemampuan awal  siswa terhadap prestasi belajar pada pokok bahasan barisan dan deret . 

Penulis mengambil permasalahan ini mempunyai alasan bahwa keberhasilan 

proses belajar mengajar yang ditunjukkan dengan prestasi belajar siswa, sangat 

dipengaruhi oleh model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan sarana untuk 

mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Jika sarana untuk mentransfer pengetahuan 

baik dan lancer maka pengetahuan yang ditransfer akan maksimal. 

Prestasi belajar siswa juga dipenagaruhi oleh kemampuan awal. Kemampuan awal 

merupakan bekal siswa dalam menerima materi pelajaran selanjutnya. Kesiapan dan 

kesanggupan dalam mengikuti pelajaran banyak ditentukan oleh kemampuan awal yang 

dimiliki oleh siswa sehingga kemampuan awal merupakan pendukung keberhasilan 

belajar. Pelajaran matematika yang diberikan di sekolah telah disusun secara sistematis 

sehingga untuk masuk pada pokok bahasan lain, kemampuan awal siswa pada pokok 

bahasan sebelumnya akan dijadikan sebagai bahan pendukung. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxvi 

D. Pembatasan Masalah 

Untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan diteliti diadakan 

pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Permasalahan yang diteliti adalah prestasi belajar matematika siswa pada 

pokok bahasan barisan dan deret aritmatika maupun geometri 

2. Pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian adalah model 

pembelajaran  kontekstual dan model pembelajaran langsung. 

3. Kemampuan awal yang akan diambil adalah kemampuan yang dibutuhkan 

dalam pembelajaran barisan dan deret. Kemampuan tersebut adalah 

kemampuan dalam menyelesaikan system persamaan linier dengan subtitusi  

dan eliminasi, kemampuan pola bilangan berpangkat, kemampuan 

memfaktorkan . 

4. Siswa yang diteliti adalah siswa kelas XII jurusan Sosial SMA Negeri se-

Kabupaten Sragen. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah diatas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah prestasi belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran 

kontekstual lebih baik dari pada prestasi belajar siswa yang diajar dengan 

model pembelajaran langsung ? 

2. Apakah prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi 

lebih baik dari pada prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan 
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awal sedang atau rendah dan apakah prestasi belajar siswa yang mempunyai 

kemampuan awal sedang lebih baik dari pada prestasi belajar siswa yang 

mempunyai kemampuan awal rendah ? 

3. Pada masing-masing klasifikasi kemampuan awal, apakah prestasi belajar 

siswa pada model pembelajaran kontekstual lebih dari pada model 

pembelajaran langsung? 

4. Pada model pembelajaran kontekstual, apakah prestasi belajar siswa yang 

mempunyai kemampuan awal tinggi lebih baik dari pada prestasi belajar 

siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang atau rendah?, dan apakah 

prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang lebih baik 

dari pada prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah ? 

5. Pada model pembelajaran langsung, apakah prestasi belajar siswa yang 

mempunyai kemampuan awal tinggi lebih baik dari pada prestasi belajar 

siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang  atau rendah?, dan apakah 

prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang lebih baik 

dari pada prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai peneliti yang membandingkan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual dan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan langsung dengan kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar barisan 

dan deret adalah:  
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1. Ingin mengetahui apakah prestasi belajar siswa dengan model pembelajaran 

kontekstual lebih baik dari pada prestasi belajar siswa dengan model 

pembelajaran langsung. 

2. Ingin mengetahui apakah prestasi belajar siswa yang mempunyai 

kemampuan awal tinggi lebih baik dari pada prestasi belajar siswa yang 

mempunyai kemampuan awal sedang atau rendah dan apakah prestasi 

belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang lebih baik dari 

pada prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah. 

3. Ingin mengetahui apakah prestasi belajar siswa pada model pembelajaran 

kontekstual lebih dari pada model pembelajaran langsung, pada masing-

masing klasifikasi kemampuan awal 

 

4. Ingin mengetahui apakah prestasi belajar siswa yang mempunyai 

kemampuan awal tinggi lebih baik dari pada prestasi belajar siswa yang 

mempunyai kemampuan awal sedang atau rendah, dan apakah prestasi 

belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang lebih baik dari 

pada prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah pada 

model pembelajaran kontekstual.  

5. Ingin mengetahui apakah prestasi belajar siswa yang mempunyai 

kemampuan awal tinggi lebih baik dari pada prestasi belajar siswa yang 

mempunyai kemampuan awal sedang atau rendah, dan apakah prestasi 

belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang lebih baik dari 
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pada prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah pada 

model pembelajaran langsung.  

 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat , antara lain : 

1. Menambah pengetahuan tentang pembelajaran dengan  menggunakan 

model pembelajaran kontekstual , apa kelebihannya dan kapan model 

pembelajaran  kontekstual digunakan 

2. Memberikan masukan kepada guru matematika dalam memilih model 

pembelajaran yang harus digunakan dalam pembelajaran matematika 

3. Diharapkan siswa dapat memperoleh manfaat yang baik hubungannya 

dengan peningkatan prestasi belajar. 

4. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian 

yang lain yang prosedur penelitianya hamper sama. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pembelajaran Matematika 

a.  Pengertian Belajar 

Sebagian orang beranggapan bahwa belajar adalah semata-mata 

mengumpulkan atau menghafalkan fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk informasi 

atau materi pelajaran, tetapi belajar yang sebenarnya adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baku 

secara keseluruhan sehingga menghasilkan pengalaman individu sendiri dalam 

interaksi lingkungannya (Slameto,2003: 2) 

Menurut Muhibbin Syah (2003 : 68) belajar dapat dipahami sebagai tahapan 

perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil 

pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. 

Belajar memang penting dilakukan oleh setiap orang untuk menambah 

kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki sehingga dapat mudah berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar. Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang 

terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang –

ulang dalam situasi tersebut, perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau 

didasarkan kecenderungan respon pembawaan , kematangan, atau keadaan sesaat 

seseorang. 
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Pengertian belajar berisi tentang apa yang terjadi dan apa yang diharapkan 

terjadi pada proses  perkembangan dan perubahan peserta didik. Dari berbagai 

pandangan yang dilontarkan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengubah segala 

kekurangan yang ada dalam diri yang dilakukan dengan berlatih sungguh sungguh 

serta membutuhkan waktu. Dalam hal ini, waktu yang digunakan berlangsung relative 

lama karena terjadi dalam interaksi dengan lingkungannya, artinya siswa berinteraksi 

dengan seseorang yang mempunyai kemampuan yang lebih dari dirinya. 

 

b. Pengertian Matematika 

Matematika merupakan terjemahan dari Mathematics, namun arti atau 

definisi yang tepat dari matematika tidak dapat diterapkan secara pasti dan singkat. 

Definisi dari matematika makin lama makin makin sukar untuk dibuat, karena 

cabang matematika makin lama makin bertambah dan makin bercampur satu sama 

lain. 

Ruseffendi (1988 : 261) mengemukakan bahwa : Matematika ratu ilmu 

(mathematics is the queen of the science), matematika tidak bergantung pada bidang 

studi yang lain: bahasa, dan agar dapat dipahami orang dengan tepat harus 

menggunakan simbul dan istilah yang cermat yang disepakati secara bersama. Ilmu 

deduktif yang tidak menerima generasi yang didasarkan kepada observasi (induktif) 

terapi generalisasi yang didasarkan kepada pembuktian secara deduktif. Ilmu tentang 

keteraturan, ilmu tentang struktur yang terorganisasi mulai dari unsure yang tidak 
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terdifinisikan ke unsure yang terdifinisikan, keaksioma atau postulat dan akhirnya ke 

dalil dan matematika sebagai pelayan ilmu. 

Sedangkan menurut Johnson dan Rising dalam Ruseffendi (1995:28) 

mengatakan bahwa matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan 

pembuktian yang logik, dengan cermat, jelas dan akurat, representasinya dengan 

simbol dan padat, lebih berupa simbol mengenahi ide (gagasan) dari pada mengenai 

bunyi. Matematika adalah pengetahuan terstruktur yang terorganisasikan sifat-sifat, 

atau teori-teori itu dibuat secara deduktif berdasarkan kepada unsur unsur 

didefinisikan atau tidak didefinisikan, aksioma-aksioma, sifat-sifat, atau teori-teori 

yang telah dibuktikan kebenarannya. Matematika adalah imu ilmu tentang pola, 

keteraturan pola atau ide, dan matematika itu adalah suatu seni, keindahannya 

terdapat pada keterurutan dan keharmonisannya.            

Herman Hudoyo (1990 : 6) mengemukakan bahwa matematika adalah ilmu 

yang berkenaan dengan  ide-ide atau konsep-konsep abstrak yang tersusun hirarkis 

dan penalaran deduktif. 

Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa matematika adalah 

ilmu yang muncul dari masalah-masalah dalam aktifitas manusia pada kehidupan 

sehari-hari yang disepakati secara bersama untuk dijadikan sebuah ilmu. Berdasarkan 

dari beberapa pakar pendidikan matematika bahwa matematika merupakan ilmu yang 

berkenaan dengan ide-ide, gagasan, konsep dan tersusun secara sistimatis serta 

dipelajari dengan sistimatis untuk memperoleh kemampuan pola pikir yang baik. 
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Selain itu matematika merupakan induk dari ilmu pasti yang kemudian berkembang 

menjadi ilmu terapan untuk kemajuan teknologi dan kebaikan hidup manusia.  

 

c. Belajar Matematika 

Belajar matematika pada dasarnya merupakan proses yang diarahkan pada 

suatu tujuan. Tujuan belajar matematika dapat dilihat dari kemampuan seseorang 

memfungsionalkan materi matematika yang dipelajari, baik secara konseptual 

maupun secara praktik. Secara konseptual dimaksudkan dapat mempelajari 

matematika lebih lanjut, sedangkan secara praktik dimaksudkan menerapkan 

matematika pada bidang lain. 

Menurut Herman Hudoyo (1988 : 6) seseorang dikatakan belajar matematika 

bila dapat diasumsikan dalam diri orang tersebut terjadi suatu proses kegiatan yang 

mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku, dimana tingkah laku ini dapat diamati, 

yang diperoleh dengan adanya asaha orang tersebut. 

Perubahan yang diakibatkan oleh proses belajar dapat ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk, seperti perubahan pemahaman, perubahan pengetahuan, sikap dan 

tingkah laku, ketrampilan dan aspek-aspek lain yang ada pada diri orang yang belajar. 

Seseorang belajar matematika jika pada diri orang tersebut terjadi perubahan tingkah 

laku yang berkaitan dengan matematika. Misal, orang yang telah belajar matematika 

akan terjadi perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dan mampu menerapkanya dalam 

kehidupan nyata. 
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d. Prestasi Belajar 

Suatu proses belajar mengajar dikatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran  

dapat dicapai. Tujuan pembelajaran tersebut  merupakan hasil belajar yang telah 

ditetapkan baik menurut aspek isi maupun aspek perilaku. Hasil belajar yang telah 

dicapai siswa dalam kurun waktu tertentu ditunjukkan dalam prestasi belajar. 

Syaiful Bachri (1994 : 23) berpendapat bahwa prestasi belajar adalah yang 

diperoleh dari suatu aktifitas yang mengakibatkan perubahan dalam 

individu,sedangkan menurut Muhibbin Syah dalam bukunya Psikologi Pendidikan 

(1995 : 141) mengungkapkan bahwa prestasi belajar adalah alat ukur yang banyak 

digunakan untuk menentukan taraf keberhasilan proses belajar mengajar. 

Proses belajar mengajar menghasilkan perubahan dipihak siswa, dimana 

perubahan tersebut berupa kemampuan diberbagai bidang yang sebelumnya tidak 

dimiliki siswa. Menurut Gagne dalam Winkel (1996 : 482), “ kemampuan itu 

digolongkan atas kemampuan dalam hal informasi verbal, kemahiran intelektual, 

pengaturan kegiatan kognitif, kemampuan motorik, dan sikap”. Kemampuan-

kemampuan tersebut merupakan kemampuan internal yang harus dinyatakan dalam 

suatu prestasi. Menurut Winkel (1996 : 482) “Prestasi belajar yang diberikan oleh 

siswa, berdasarkan memampuan internal yang diperolehnya sesuai dengan tujuan 

instruksional, menampakkan hasil belajar”. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997 : 787), “ Prestasi belajar 

adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata 
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pelajaran , lazimnya ditunjukkan dengan nilai test atau angka nilai yang diberikan 

oleh Guru”. 

Selain itu Sukardi dan Anto Sukarno (1995 : 14) mengemukakan bahwa , 

“Hasil belajar dalam bentuk nilai atau indeks prestasi adalah merupakan pertanda 

tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang diikuti selama proses belajar. 

Indeks prestasi akan membawa kpnsekuensi yang sangat luas dalam perjalanan meniti 

karier atau perjalanan studi siswa”. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa dengan suatu aktifitas belajar , berkat 

pengalaman atau latihan yang mengakibatkan peubahan dalam diri siswa yang 

dilaksanakan di sekolah pada proses pembelajaran. Hal tersebut berupa pengetahuan, 

sikap dan ketrampilan yang biasanya dinyatakan dalam skor atau nilai yang diperoleh 

dari evaluasi yang dilakukan setelah proses pembelajaran berlangsung. 

 

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Kegiatan pembelajaran matematika yang dilakukan oleh siswa tidak hanya 

terfokus dalam penerimaan dan memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh 

guru, akan tetapi belajar yang dilakukan siswa sangat dipengaruhi oleh beberapa hal 

yang mendukung. 

Sebangaimana yang dijelaskan bahwa belajar adalah suatu kegiatan dan 

usaha untuk mencapai perubahan intelegensi, tingkah laku dan kecakapan. Oleh 

karena itu untuk mengetahui sampai sejauh mana perubahan itu dapat dicapai dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xlvi 

berhasil tergantung dari bermacam-macam faktor yang mempengaruhi. Faktor yang 

mempengaruhi tersebut bias berasal dari dalam individu siswa maupun dari luar 

individu siswa. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar 

menurut ( Utami Munandar, 1982 : 144 ) adalah : 

1). Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan atau kondisi 

jasmani dan rohani siswa. 

2). Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di 

sekitar siswa. 

3). Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar 

siswa yang meliputi stategi dan metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran. 

Dari ketiga faktor yang mempengaruhi belajar, penulis akan meneliti 

seberapa besar pengaruh pendekatan belajar  terhadap prestasi belajar siswa. 

Pendekatan belajar daapat dipahami sebagai segala cara atau strategi yang digunakan 

guru dalam menunjang keefektifan dan efesiensi proses pembelajaran materi tertentu. 

Strategi dalam hal ini berarti seperangkat langkah operasional yang direkayasa 

sedemikian rupa untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan belajar tertentu. 

 

2. Model Pembelajaran Kontekstual 

a. Pembelajaran Kontekstual pada Matematika 

Pembelajaran matematika kontekstual telah berkembang dinegara-negara 

lain dengan berbagai nama, di Belanda dengan nama RME (Realistic Mathematics 
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Education), di Amerika berkembang dengan nama CTL (Contextual Teaching 

Learning in Mathematics) atau CME (Contextual Methematics Education). Di 

Belanda RME telah berkembang sejak Tahun 1970-an, namun usaha 

pengembangannya masih terus berlanggung hingga kini. Penggagas RME adalah 

Hans Freudenthal dari Belanda. Gagasan RME muncul sebagai jawaban terhadap 

adanya gerakan matematika modern di Amerika Serikat dan praktek pembelajaran 

matematika yang terlalu mekanistik di Belanda. Freudenthal menyatakan bahwa 

pembelajaran matematika konvensional terlalu berorientasi pada system formal 

matematika sehingga anti didaktik. Sementara itu tahun      1980-an telah terjadi 

perubahan pijakan teori belajar pada pembelajaran matematika behavioris dan 

strukturalis kearah kognitif dan kontruktivis realistic (Nur M: 2000 : 1).  

Model pembelajaran kontekstual adalah sebuah proses pendidikan yang 

bertujuan menolong para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang 

mereka pelajari dengan cara menghubungkan subyek-subyek akademik dengan 

konteks dalam kehidupan sehari-hari mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, 

sosial dan budaya mereka (Jonhson E.B: 2006 : 67). Untuk mencapai tujuan ini, 

system tersebut meliputi delapan komponen berikut: 

1). Membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna 

2). Melakukan pekerjaan yang berarti 

3). Melakukan pembelajaran yang diatur sendiri 

4). Bekerja sama  

5). Berpikir kritis dan kreatif 
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6). Membantu individu untuk tumbuh dan berkembang 

7). Mencapai standar yang tinggi 

8). Menggunakan penilaian autentik. 

 

b. Kajian Tentang Model Pembelajaran Kontekstual 

Ada beberapa paham, teori atau pendapat yang menjadi acuan pembelajaran 

matematika yang kontekstual. Pada dasarnya pembelajaran matematika yang 

kontekstual mengacu pada konstuktivisme. Slavin (1997 : 269) menyatakan bahwa 

belajar menurut konstruktivisme adalah siswa sendiri yang harus aktif menemukan 

dan mentransfer atau membangun pengatahuan yang akan menjadi miliknya. Dalam 

proses ini siswa mengecek dan menyesuaikan pengetahuan baru yang dipelajari 

dengan pengehuan atau kerangka berfikir yang telah mereka miliki. Konstruktivisme 

beranggapan bahwa mengajar bukan merupakan kegiatan mentransfer pengetahuan 

dari guru ke siswa. 

Pandangan konstruktivistik mengemukakan bahwa realitas ada pada pikiran 

seseorang. Manusia mengkontruksi dan menginterprestasikanya berdasarkan 

pengalaman ( Asri Budiningsih, 2005 : 60 ). Kontruktivistik mengarahkan perhatianya 

pada bagaimana seseorang mengkontruksi pengetahuan dari pengalamanya, struktur 

mental, dan keyakinan yang digunakan untuk mengunkap obyek dan peristiwa-

peristiwa. Pandangankontruktivistik mengakui bahwa pikiran adalah intrumen penting 

dalam mengungkap kejadian, obyek dan pandangan terhadap dunia nyata. 
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Peranan Guru dalam belajar konstuktivistik adalah membantu agar proses 

pengkontruksian pengetahuan oleh siswa berjalan lancer. Guru tidak mentransferkan 

pengetahuan yang telah dimiliki, melainkan membantu siswa untuk membentuk 

pengetahuan sendiri ( Asri Budiningsih, 2005 : 59). Guru dituntut untuk lebih 

memahami jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar. Guru tidak dapat 

mengklaim bahwa satu-satunya cara yang tepat adalah yang sama dan sesuai dengan 

kemauannya. 

Peranan kunci guru dalam interaksi pendidikan adalah pengendalian, yang 

meliputi; 

1). Menumbuhkan kemandirian dengan menyediakan kesempatan untuk 

mengambil keputusan dan bertindak. 

2). Menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak, dengan 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan siswa. 

3). Menyediakan system dukungan yang memberikan kemudahan belajar agar 

siswa mempunyai peluang optimal untuk berlatih.  

 Selain konstruktivisme, pembelajaran matematika yang kontekstual juga 

mengacu pada teori belajar bermakna yang tergolong pada aliran psikologi belajar 

kognitif. Bettye P. Smith (2006: 16) menyatakan bahwa belajar dapat dikategorikan 

dalam dua dimensi yaitu berhubungan dengan cara pengetahuan (informasi, materi 

pelajaran) disajikan kepada siswa dan cara mengaitkan pengetahuan itu pada struktur 

kognitif siswa yang telah ada atau dimiliki siswa 

(http://www.coe.edu/ctl/casestudy/Final.pdf). Menurut Ausubel belajar bermakna 
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adalah suatu proses mengaitkan pengetahuan baru pada pengetahuan relevan yang 

telah terdapat dalam struktur kognitif siswa.   

Paradigma baru pendidikan menekankan bahwa proses pendidikan formal 

sistem persekolahan harus memiliki cirri-ciri sebagai berikut: 

1).  Pendidikan lebih menekankan pada proses belajar (learning) dari pada 

mengajar (teaching) 

2).  Pendidikan diorganosasi dalam suatu sturktur yang fleksibel 

3). Pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki 

karakteristik khusus dan mandiri.  

4). Pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa 

berinteraksi dengan lingkungan. 

Dari uraian di atas pengelolaan pembelajaran matematika yang kontekstual 

dikelola mengacu pada tujuh komponen yaitu : 

1). Berfilosofi konstruktivisme 

2). Mengutamakan kegiatan penemuan (discovery) dan menyelidiki (inquiry) 

oleh siswa 

3).  Mengutamakan terjadinya kegiatan bertanya 

4). Menciptakan masyarakat belajar (learning community) di kelas melalui 

komunikasi dua arah antara guru dan siswa atau antara siswa dan siswa 

5).  Adanya pemodelan (modeling) yang berarti ada contoh atau rujukan dari 

guru atau orang lain yang dipandang pakar. 
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6). Ada refleksi (reflection) yang berarti ada kesempatan untuk berfikir tentang 

hal-hal yang baru saja dipelajari atau dihasilkan oleh siswa. 

7). Penilaian pembelajaran autentik (authentic assessment) yaitu penilaian yang 

berpijak pada hasil belajar nyata yang dapat dilakukan siswa sehingga 

mencakup penilaian  terhadap kemajuan (proses) dan hasil belajar. 

 

c. Karakteristik Pembelajaran Matematika yang Kontekstual 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu pendekatan 

pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk 

dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkanya dengan situasi 

kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam 

kehidupan mereka ( Wina Sanjaya, 2005 : 109)  

Menurut Hudson C.C dan Whisler V. R (2007: 1) pembelajaran yang 

kontekstual menekankan pada konteks pada awal pembelajaran, sebagai ganti dari 

pengenalan konsep secara abstrak. Dalam pembelajaran yang kontekstual proses 

pengembangan konsep-konsep dan gagasan-gagasan yang bermula dari dunia nyata. 

Dunia nyata tidak berarti kongkrit secara kasat mata namun juga termasuk hal-hal 

yang dapat dibanyangkan oleh alam pikiran siswa karena sesuai dengan 

pengalamannya (http://www.sfn.org/skins/main/pdf/brainfacts). Ini berarti masalah 

masalah yang digunakan pada awal pembelajaran matematika yang kontekstual dapat 

berupa masalah-masalah yang actual bagi siswa (sungguh-sungguh ada dalam 
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kenyataan kehidupan sehari-hari) atau masalah-masalah yang dapat dibanyangkan 

sebagai masalah yang nyata oleh siswa.  

Salah satu misi yang disarankannya pengelolaan kegiatan pembelajaran 

matematika yang kontekstual adalah agar pembelajaran disekolah tidak dipandang 

sebagai suatu yang harus disampaikan, atau dialihkan kepada siswa semata, tetapi 

harapanya pembelajaran matematika dipandang sebagai suatu kegiatan yang disebut 

proses matematisasi. Suryanto (2001 : 2) merumuskan bahwa proses matematisasi 

yang seyogyanya terjadi dalam pembelajaran matematika ada dua macam yaitu: 

proses matematisasi horizontal dan proses matematisasi vertical. Proses matematisasi 

horizontal adalah munculnya (diajukanya, ditemukanya) cara atau alat metematis atau 

model matematis oleh siswa dari usahanya memecahkan masalah matematika yang 

berkaitan dengan kehidupan nyata siswa atau alam pikiran siswa yang diajukan guru 

pada awal proses pembelajaran. Proses matematisasi vertical adalah proses 

mengorganisasi ulang cara atau alat matematis atau model matematis yang tekah 

dimunculkan (diajukan, ditemukan) oleh siswa pada saat proses matematisasi 

horizontal kedalam sistem matematika formal. Menurut suryanto, proses matematisasi 

horizontal oleh Freudenthal diartikan sebagai perpindahan dari dunia nyata ke dunia 

symbol, sedang proses matematisasi vertikal merupakan gerakan atau proses dalam 

dunia simbol itu sendiri. Bila suatu pembelajaran matematika dikelola dengan cara 

langsung membahas simbol-simbol matematis yang abstrak tanpa terlebih dahulu 

mengaitkan maknanya dengan dunia nyata atau dalam pikiran yang telah dimiliki 
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siswa yang relevan maka berarti kegiatan pembelajaran hanya mencakup proses 

matematisasi vertical yang abstrak. 

Ada beberapa ciri yang menonjol pada pembelajaran matematika yang 

kontekstual. Cirikas yang pertama adalah digunakanya masalah atau soal-soal 

berkonteks kehidupan nyata (kontekstual) yang berkongkrit atau yang ada pada alam 

pikiran siswa yang sering disebut masalah kontekstual sebagai titk awal proses 

pembelajaran. Masalah-masalah itu dapat disajikan dalam bahasa biasa atau cerita , 

bahasa lambang, benda kongkrit atau model (gambar, grafik, table dll). Pada 

pembelajaran matematika secara mekanistik (yang sering disebut juga sebagai 

pembelajaran matematika konvensional) masalah atau soal-soal kontekstual juga 

kadang digunakan dalam pembelajaran, namun biasanya hanya pada bagian akhir 

pembelajaran sebagai suatu contoh atau soal-soal penerapan dari materi matematika 

yang telah dipelajari. Sementara pada pembelajaran matematika yang kontekstual 

masalah atau soal-soal kontekstual digunakan sebagai sumber awal pemunculan 

konsep sekaligus sebagai obyek penerapan matematika. Melalui masalah atau soal-

soal kontekstual yang dihadapi, sejak awal siswa diharapkan menenukan cara, alat 

matematis atau model matematis sekaligus pemahaman tentang konsep atau prinsip 

yang akan dipelajari. Pemberian masalah pada proses awal pembelajaran ini 

diharapkan dapat membuat siswa aktif berpikir sejak awal dan siswa sendiri yang 

berusaha membangun konsep yang akan dipelajari. Peranan guru adalah sebagai 

fasislitator. Setelah siswa menyelesaikan masalah menurut versi berpikir mereka 

maka pembelajaran dapat dilanjutkan dengan klarifikasi penyelesaian masalah secara 
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interaktif antara siswa-guru, siswa-siswa dan sekaligus masuk pada pembahasan 

tentang konsep matematika yang akan dipelajari. 

Ciri kedua adalah pada pembelajaran matematika yang kontekstual dihindari 

cara mekanistik yang berfokus pada prosedur penyelesaian soal. Cara mekanistik itu 

memecah isi pembelajaran menjadfi bagian bagian kecil yang tidak bermakna dan 

berisi latihan menyelesaikan soal-soal yang terpisah pisah. Pada pembelajaran yang 

kontekstual atau realistik siswa didorong untuk memunculkan atau mengajukan suatu 

cara, alat atau pemodelan matematis sehingga diperoleh pemahaman tentang hal yang 

dipelajari dari masalah atau soal kontekstual yang dihadapinya. 

Ciri ketiga adalah dalam pembelajaran matematika adalah yang kontekstual 

siswa diberlakukan sebagai peserta aktif dalam proses pembelajaran. Selain 

diusahakan agar siswa sendiri yang menemukan atau mengembangkan cara, alat atau 

model dalam pemahaman matematis dengan bantuan guru atau dengan diskusi 

bersama temannya atau diselesaikan sendiri, maka tidak dikehendaki adanya 

pemberian informasi yang sudah jadi yang biasanya dilakukan melalui 

“pengumuman” oleh guru kepada siswa. Sehubungan dengan hal itu interaksi antara 

guru dan siswa, antara siswa dan siswa atau antara siswa dan orang dewasa 

(Narasumber atau Pakar) menjadi penting.  

Dalam kegiatan pembelajaran hal itu antara lain dapat diwujudkan dalam 

bentuk belajar secara kelompok, diskusi dalam kelompok kecil, belajar secara 

individu yang dilanjutkan dengan diskusi kelompok atau kelas. Menurut Karrie A. 

Jones dan Jennifer L. Jones (2008: 62) menyatakan bahwa seyogyanya siswa belajar 
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melalui interaksi dengan orang dewasa atau dengan keman sebaya yang lebih mampu. 

Dengan cara itu siswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih tinggi dari yang 

telah dimiliknya. Interaksi itu dapat diakomodasi anatara lain melalui belajar dalam 

kelompok yang hiterogen 

(http://www.nccte.org/publications/infosynthesis/highlight/highlight-CTL.pdf) Slavin 

menyatakan bahwa pada tugas-tugas pembelajaran yang diselesaikan secara kelompok 

kooperatif siswa dihadapkan pada proses berfikir teman sebaya sehingga proses 

berfikir dan hasil belajar terbuka untuk semua anggota kelompok dan diharapkan 

siswa yang “ kurang mempunyai kesempatan mempelajari jalan pikiran temanya yang 

“ lebih . bila proses melelahkan pengetahuan dari siswa yang “lebih kepada yang 

“ kurang selama bekerja dalam kelompok berjalan dengan lancer maka diharapkan 

belajar akan terasa mudah. Untuk menjaga agar proses belajar dikelompok 

berlangsung seperti yang diharapkan maka hemdaknya penghargaan atau penilainan 

belajar juga dipertimbangkan dari nilai kelompok yang diperoleh dari sumbangan 

hasil bekerja atau proses individu anggota kelompok. 

Ciri lainya adalah siswa diberi kesempatan melakukan refleksi. Refleksi 

adalah berfikir tentang hal-hal yang baru saja dipelajari atau berpikir kebelakang 

tentang hal-hal yang sudah dilakukan sebelumnya. Siswa mengendapkan hal-hal yang 

baru dipelajari sebagai pengetahuan baru yang mungkin merupakan pengetahuan 

pengayaan atau revisi terhadap pengetahuan yang telah dimiliki. Oleh  karena itu 

dalam pembelajaran matematika yang kontekstual siswa diberi kesempatan untuk 

melakukan refeksi diri. Caranya antara lain siswa menjawap pertanyaan langsung dari 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lvi 

guru tentang hal yang baru dipelajarinya, menyimpulkan, menyampaikan gagasan 

atau pendapat terkait dengan hal yang baru dipelajari, mengungkapkan kesan terhadap 

proses dan hal-hal yang dipelajari. 

 

d. Pendekatan Pembelajaran yang Relevan 

Untuk mewujutkan kegiatan matematika yang kontekstual ada beberapa 

pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan, antara lain; belajar berbasis masalah, 

belajar berbasis penemuan, belajar berbasis proyek atau tugas terstruktur, belajar 

secara kooperatif, belajar berbasis layanan jasa. 

Pendekatan berbasis pemecahan  masalah mengutamakan kegiatan pemecahan 

masalah sebagai fokus kegiatan selama proses belajar berlangsung. Polya (dalam 

Herman Hudoyo, 1979 : 112) pemecahan masalah merupakan usaha mencari jalan 

keluar dari suatu kesulitan, mencapai suatu tujuan yang tidak segera dapat dicapai. 

Selanjutnya  Polya (dalam Herman Hudoyo, 1979 : 158) mengelompokkan masalah 

dalam matematika menjadi dua kelompok; 

 Pertama adalah masalah terkait dengan penemuan sesuatu yang teoritis 

ataupun praktis, abstrak ataupun kongkrit, termasuk juga teka-teki. Untuk menemukan 

sesuatu itu landasan landasan dalam dalam menyelesaikan masalah adalah;  

1).  apa yang dicari ? 

2).  Data apa yang telah diketahui ? 

3). Apa saja syarat-syaratnya ? 
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Kedua adalah masalah terkait dengan membuktikan atau menunjukkan  bahwa 

suatu pernyataan itu benar atau salah atau tidak kedua-duanya. Polya menyatakan 

bahwa masalah terkait dengan menentukan sesuatu lebih tepat digunakan pada 

matematika lanjut.  

Beberapa meteri matematika dapat dipilih untuk disampaikan dengan 

pendekatan yang berbasis masalah oleh siswa dengan bantuan guru sebagai 

fasilitatornya. Yang sering menjadi permasalahannya adalah jika siswa tidak 

termotivasi atau tidak ada ide untuk memperoleh jalan menuju pemecaahan masalah. 

Jika terjadi hal demikian , disinilah profesionalitas guru dituntut. Guru diharapkan 

memberi umpan, pancingan, tangga sebagai jembatan (sesuai keadaan siswa yang 

dihadapi) agar siswa dapat menemukan jalan pemecahan masalah yang diharapkan. 

Walaupun umpan diberikan namun diharapkan siswa melakukan usaha yang optimal 

dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Usaha yang optimal dapat dibantu dengan 

mengkombinasikan kegiatan siswa dalam bentuk kegiatan belajar individu dan 

kelompok (minimal kelompok semeja). Melalui interaksi dengan teman sendiri, 

terlebih dengan teman yang berkemampuan lebih diharapkan akan terjadi proses 

transfer pengetahuan yang positif. Hal ini dapat pula diterapkan dengan pembelajaran 

kooperatif. 

Dengan pendekatan pembelajaran pemecahan masalah, yang diinginkan 

adalah dengan pendekaatan ini siswa ditantang untuk memperoleh jawaban terhadap 

suatu masalah kontekstual yang terkait dengan materi yang dipelajari. Dengan 

pendekatan ini siswa dapat dikondisikan untuk melakukan suatu kegiatan sehingga 
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siswa dapat aktif membangun pengetahuan yang akan menjadi miliknya melalui 

proses belajar. 

 

e. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kontekstual 

Model Pembelajaran kontekstual adalah sebuah proses pendidikan yang 

bertujuan menolong para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang mereka 

pelajari dengan cara menghubungkan subyek-subyek akademik dengan konteks dalam 

kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, social, dan 

budaya mereka.  

Langkah-langkah yang harus ditempuh guru dalam menerapkan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual didalam kelas 

secara garis besar adalah sebagai berikut ( Sugiyanto , 2008 : 26 ) 

1). Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan 

cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkontruksikan sendiri 

pengetahuan dan ketrampilan barunya. 

2). Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik. 

3). Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya 

4). Ciptakan ‘masyarakat belajar’ atau belajar dalam kelompok-kelompok 

5). Hadirkan ‘model’ sebagai contoh pembelajaran 

6). Lakukan refleksi di akhir penemuan 

7). Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara 
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Dalam pembelajaran dikelas yang menggunakan model pembelajaran 

kontekstual memiliki cirri-ciri diantaranya : 

1). Siswa memiliki pengalaman nyata 

2). Adanya kerja sama antara siswa dan saling menunjang 

3). Suasana gembira sehingga siswa belajar dengan bergairah 

4). Pembelaajaran terintegrasi 

5). Menggunakan berbagai sumber belajar 

6). Siswa menjadi aktif dan kreatif 

7). Menyenangkan dan tidak membosankan 

8). Saling bertukar pengalaman antara siswa 

9). Guru kreatif.  

 

 

3. Model Pembelajaran Langsung 

Model Pembelajaran Langsung adalah pembelajaran dimana ilmu ditransfer 

langsung dari guru kepada siswa. Siswa dipandang sebagai obyek atau wadah yang harus 

diisi dengan ilmu pengetahuan. Pembelajaran ini berlangsung satu arah dimana dari guru 

ke siswa. Pembelajaran langsung juga sering disebut pembelajaran ceramah. 

Pembelajaran ini telah lama dijalankan oleh sebagian besar guru yakni cara 

mengajarnya dengan ceramah bervariasi. Dimana guru mentransfer pengetahuan pada 

siswa secara lisan atau ceramah, kemudian diselingi dengan Tanya jawab dan pemberian 
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tugas atau pekerjaan rumah. Dalam pembelajaran ini dituntut keaktifan guru dalam 

pembelajaran.  

Model Pembelajaran langsung mengacu pada pembelajaran klasikal dengan 

menggunakan model pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru dalam menyampaikan 

materi kepada siswa. Pembelajaran klasikal adalah pembelajaran yang disampaikan guru 

kepada sejumlah siswa tertentu secara serentak pada waktu yang bersamaan.  

 

a. Kajian Tentang Model Pembelajaran Langsung 

Merurut teori belajar behavioristik , belajar adalah perubahan tingkah laku 

sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, 

belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk 

bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan 

respon. Seorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan 

tingkah lakunya. Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian. Walaupun ia 

sudah berusaha giat, dan gurunyapun sudah mengajarkannya dengan tekun, namun 

jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum 

dianggap belajar, karena itu belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai 

hasil belajar ( C. Asri Budianingsih ,2005 : 20) 

Menurut aliran behavioristik, belajar pada hakekatnya adalah pembentukan 

asosiasi antara kesan yang ditangkap pancaindra dengan kecenderungan untuk 

bertindak atau berhubungan antara stimulus dan respon    (S-R). Oleh karena itu, teori 
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ini juga dinamakan teori Stimulus-Respon. Belajar adalah upaya untuk membentuk 

hubungan stimulus dan respon sebanyak banyaknya.(Wina Sanjaya, 2005 : 114) 

Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari 

beberapa hal seperti; tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, 

media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan 

dilaksanakan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan 

adalah obyektif, pasti, tetap, tidak berubah. Pengetahuan telah terstuktur dengan rapi, 

sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah 

memindahkan pengetahuan keorang yang belajar atau siswa. Siswa diharapkan akan 

memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan . artinya, apa 

yang dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang harus dipahami oleh siswa.(C. 

Asri Budiningsih, 2005 : 28) 

 

b. Langkah-langkah Model Pembelajaran Langsung 

Secara umum langkah-langkah pembelajaran langsung yang berpijak pada teori 

behavioristik dalam merancang pembelajaran meliputi 

1).  Menentukan tujuan-tujuan pembelajaran 

2). Menganalisis lingkungan kelas yang ada saat ini termasuk mengidentifikasi 

pengetahuan awal (entry behavior) siswa. 

3).  Menentukan materi pelajaran 

4). Memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil-kecil, meliputi 

pokok bahasan, sub pokok bahasan, topic, dan sebagainya. 
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5).  Menyajikan materi pelajaran 

6).  Memberikan stimulus, dapat berupa : pertanyaan baik lesan maupun tertulis, 

tes/kuis, latihan atau tugas-tugas 

7).  Mengamati dan mengkaji respons yang diberikan siswa. 

8). Memberikan penguatan/reinforcement (mungkin penguatan positif ataupun 

penguatan negative), ataupun hukuman. 

9).  Memberikan stimulus baru. 

10). Mengamati dan mengkaji respons yang diberikan siswa. 

11). Memberikan penguatan lanjutan atau hukuman. 

12). Demikian seterusnya. 

13). Evaluasi hasil belajar. 

 

4. Kemampuan Awal Siswa 

Kemampuan awal adalah sebuah potensi yang dimiliki oleh siswa dalam 

melakukan sesuatu yang sebelumnya sudah dipelajari atau dilatih sehingga menunjukkan 

kemampuannya dengan sebuah prestasi. Dalam hal ini prestasi yang dimiliki siswa 

minimal sama untuk sebelum dan sesudah pembelajaran. 

Pendapat yang dikemukakan oleh Winkel ( 1996 : 133) bahwa awal proses 

pembelajaran, siswa belum mempunyai kemauan yang dapat dijadikan tujuan dari sebuah 

interaksi guru dan siswa, bahkan terdapat suatu pemisahan antara tingkah laku siswa pada 

awal proses pembelajaran dan tingkah laku siswa pada akhir proses pembelajaran. 
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Setiap individu mempunyai kemampuan belajar yang berlainan. Hal ini perlu 

mendapatkan perhatian guru sebelum melaksanakan pembelajaran, karena dari hasil 

penelitian menunjukkan adanya hubungan posistif antara kemampuan awal siswa dengan 

hasil belajar. 

Menurut Dick dan Carey (1990 : 85) kemampuan awal adalah kemampuan-

kemampuan yang sudah dikuasai sebelum proses pembelajaran pokok bahasan tertentu. 

Driscoll ( 1994 : 144) mengutip pendapat ausebel yang menyatakan bahwa dengan 

mengaktifkan kemampuan awal yang relevan merupakan hal yang sangat penting untuk 

menghasilkan belajar yang bermakna, karena dengan adanya kemampuan awal akan 

merupakan penyediaan landasan dalam belajar hal-hal yang baru. 

Prestasi belajar siswa juga dipenagaruhi oleh kemampuan awal. Kemampuan awal 

merupakan bekal siswa dalam menerima materi pelajaran selanjutnya. Kesiapan dan 

kesanggupan dalam mengikuti pelajaran banyak ditentukan oleh kemampuan awal yang 

dimiliki oleh siswa sehingga kemampuan awal merupakan pendukung keberhasilan 

belajar. Pelajaran matematika yang diberikan di sekolah telah disusun secara sistematis 

sehingga untuk masuk pada pokok bahasan lain, kemampuan awal siswa pada pokok 

bahasan sebelumnya akan dijadikan sebagai bahan pendukung. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan awal siswa dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa setelah proses pembelajaran. Dalam konteks ini, 

kemampuan awal yang tinggi dapat memberikan perubahan prestasi yang tinggi, 

sedangkan kemampuan awal yang rendah akan memberikan perubahan terhadap prestasi 

belajar yang kurang baik. 
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5. Tinjauan Materi Barisan dan Deret 

Matematika adalah salah satu materi pelajaran yang diajarkan mulai dari jenjang 

pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Matematika merupakan ilmu dasar yang 

mempunyai peranan penting dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Hampir semua 

bidang studi menggunakan materi pelajaran matematika, contohnya persamaan 

phytagoras dan trigonometri digunakan untuk mengukur tinggi sebuah benda yang tidak 

bisa diukur secara langsung seperti gunung,pohon dll, matriks digunakan pada teknik sipil 

yakni untuk mengkonturksi jembatan, barisan dan deret digunakan pada pelajaran 

menejemen perbangkan yakni untuk menghitung bunga tunggal dan bunga majemuk, 

serta masih banyak langi peranan matematika yang sangat bermanfaat di bidang yang lain. 

Materi pelajaran matematika yang diajarkan di kelas XII ilmu sosial diantaranya; 

integral, program linier, matriks serta barisan dan deret. Dari keempat pokok bahasan 

tersebut yang paling mendukung dalam program ilmu sosial adalah barisan dan deret , 

alasanya adalah barisan dan deret digunakan sebagai dasar dalam menghitung buga 

tunggal maupun bunga majemuk pada dunia perbangkan. Pemahaman siswa pada pokok 

bahasan ini perlu ditingkatkan karena sangat mendukung tujuan materi yang dapat 

diterapkan pada pelajaran ilmu- ilmu sosial.  

 

a. Barisan Aritmatika dan Geometri 

Barisan adalah himpunan bilangan yang disusun dengan suatu pola tertentu, 

dan bilangan-bilangan  yang tersusun itu disebut suku-suku barisan. (Madi Mousa, 
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2004: 97). Pembahasan materi pada penelitian ini dibatasi pada barisan aritmatika 

dam barisan geometri. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dimana suku yang 

berurutan memiliki selisih yang sama atau disebut beda. Barisan geometri adalah 

barisan bilangan dimana suku-suku yang berurutan memiliki kelipatan yang sama atau 

disebut rasio. 

1). Rumus suku ke-n barisan Aritmatika 
 

Jika suku pertama suatu barisan aritmatika adalah a dan selisih dua suku yang 

berurutan adalah b maka suku barisan tersebut mempunyai  susunan  sebagai 

berikut.   

  U1 = a 

  U2 = a + b 

  U3 = a + 2b 

      

 

  Un = a + (n - 1) b 

Jadi, suku ke-n barisan aritmatika dapat dirumuskan : 

 
 
Keterangan : 
 a = U1 = suku pertama 

 b = beda/selisih antar suku berurutan (Un+1 – Un) 

 

2). Rumus suku ke-n barisan Geometri 
 

Misalkan U1, U2, U3, …,Un  adalah barisan geometri dan a adalah suku pertama, 

sedangkan r adalah rasio dua suku yang berurutan, maka suku-suku barisan 

tersebut mempunyai susunan sebagai berikut : 

Un = a + (n-1)b 
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  Suku pertama  U1 = a 

  Suku kedua U2 = ar 

  Suku ketiga U3 = ar2 

  Suku keempat  U4 = ar3 

    

 

   Un = arn-1 

 

Sehingga, suku ke-n barisan tersebut dapat dirumuskan : 

 
 
 
 
Keterangan : 
 a = U1 = suku pertama 

 r = rasio antar suku berurutan (
n

n

U

U
r 1+= ) 

 

b. Deret aritmatika dan geometi 

Deret adalah jumlah dari suku-suku dalam suatu barisan. Deret aritmatika 

adalah jumlah suku-suku dalam barisan aritmatika. Deret geometri adalah jumlah 

suku-suku dalam barisan geometri. 

1). Rumus jumlah n suku pertama deret Aritmatika 

Deret Aritmatika adalah penjumlahan berurut suku-suku suatu barisan aritmatika. 

 

 

  

Un = a r n-1 

Jika U1, U2, U3, …, Un adalah suku-suku dari suatu barisan 

aritmatika, maka U1 + U2 + U3 + … + Un   adalah deret aritmatika 

dengan Un = a + (n-1) b 
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Untuk menentukan rumus jumlah n suku pertama deret aritmatika adalah sebagai 

berikut : 

Misalkan Sn = U1 + U2 + U3 + U4 +  … + Un maka : 

 Sn  =  a            + (a+b)  + (a+2b)   + (a+3b)  + … +  Un 

 Sn  = Un          + (Un-b) + (Un-2b) + (Un-3b) + … + a              +  

 

2Sn  = (a+Un) +(a+Un) + (a+Un) + (a+Un) +…. + (a+Un) 

       

                             penjumlahan sebanyak n suku 

  = n (a + Un) ,     karena Un = a + (n-1)b maka  

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

  = n ( 2a + (n-1) b) 

Sehingga didapat rumus jumlah n suku pertama deret aritmatika adalah : 

 

 

Keterangan : 

a  : suku pertama 

b  : beda/selisih 

Un
 : suku ke-n 

 

Sn = )(
2

1
nUan +  atau Sn = ))1(2(

2

1
bnan −+  
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2). Rumus jumlah n suku pertama deret Geometri 

Deret Geometri adalah penjumlahan berurut suku-suku suatu barisan geometri. 

 

 

 

 

Untuk menentukan rumus jumlah n suku pertama (Sn) deret aritmatika adalah 

sebagai berikut : 

 

Misalkan Sn = U1 + U2 + U3 + U4 +  … + Un maka : 

 Sn     =  a   + ar  + ar2   + ar3  + … +  arn-2 + arn-1 

 r.Sn    =        ar    + ar2  + ar3   + ar4 + …… +  arn-1 + arn 

          - 

Sn – rSn    = a+ arn 

     Sn(1-r)  = a(1-rn) 

       
r

ra
S

n

n
−

−
=

1

)1(
     

                           

Sehingga didapat rumus : 

Jumlah n suku pertama deret geometri adalah : 

 

 

 

Jika U1, U2, U3, …, Un adalah suku-suku dari suatu barisan geometri, 

maka U1 + U2 + U3 + … + Un adalah deret geometri dengan Un = a.rn-1  

r

ra
S

n

n
−

−
=

1

)1(
, untuk r < 1  atau  

r

ra
S

n

n
−

−
=

1

)1(
, untuk r > 1 
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Keterangan : 

a  : suku pertama 

r  : rasio/pembanding 

Sn
 : jumlah n suku pertama deret geometri. 

 

 

c. Kompetensi Dasar dari barisan dan deret 

1).  Menentukan suku ke-n barisan dan jumlah n suku deret aritmetika dan    

geometri 

2).  Menggunakan notasi sigma dalam deret dan induksi matematika dalam 

pembuktian 

3).  Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan deret 

4).  Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan deret 

dan penafsirannya 

 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Widia Asih Fitriani (2005) dalam penelitiannya yang berjudul "Studi Komparasi 

Model Pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) dan STAD {Student 

Teams-Achievement Division) pada Pokok Bahasan Lamtan Elektrolit dan Non 

Elektrolit Dengan Memperhatikan Kemampuan Verbal Siswa Kelas X SMK Negeri 2 
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Surakarta Tahun Pelajaran 2004/2005". Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 

perbedaan prestasi belajar siswa yang diberi model pembelajaran CTL dan STAD 

pada Pokok Bahasan Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit. Model pembelajaran 

CTL menghasilkan prestasi belajar yang lebih tinggi daripeda model pembelajaran 

STAD. 

Persamaan dengan penelitian di atas adalah penggunaan model pembelajaran 

kontekstual sebagai model pembelajaran yang diunggulkan dalam meningkatkan 

prestasi belajar matematika. Sedangkan perbedaan dengan penelitian di atas adalah 

penggunaan variabel bebas model pembelajaran langsung dan kemampuan awal siswa. 

Popolasi pada penelitian ini adalah siswa kelas XII jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Sragen.   

2.  Yayuk Puji Hastuti (2008) dalam penelitiannya yang berjudul   

"Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Kontekstual dan Mekanistik 

Ditinjau dari Motivasi Belajar Matematika Pada Kelas VIII MTs Kabupaten 

Magetan ”. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Hasil belajar siswa yang diajar 

dengan  pendekatan kontekstual lebih baik dari pada dengan pendekatan mekanistik, 

(2) Prestasi belajar siswa pada motivasi tinggi sama dengan motivasi sedang, 

sedangkan motivasi tinggi lebih baik daripada motivasi rendah, dan motivasi sedang 

lebih baik daripada motivasi rendah, (3) Karakteristik perbedaan antara pendekatan 

pembelajaran kontekstual dan pendekatan mekanistik untuk semua motivasi belajar 

siswa adalah sama. 
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Persamaan dengan penelitian di atas adalah penggunaan model pembelajaran 

kontekstual sebagai model pembelajaran yang diunggulkan dalam meningkatkan 

prestasi belajar matematika. Sedangkan perbedaan dengan penelitian di atas adalah 

penggunaan variabel bebas model pembelajaran langsung dan kemampuan awal siswa. 

Popolasi pada penelitian ini adalah siswa kelas XII jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Sragen.   

 

C. Kerangka Berpikir 

Banyak sekali pengajar melakukan penelitian dengan menggunakan metode, 

pendekatan maupun model pembelajaran dan hasilnya banyak sekali model, metode dan 

pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi belajar matematika 

dibanding dengan model pembelajaran langsung. Tetapi kenyataan dilapangan para 

pengajar kebanyakan enggan menggunakannya dengan alasan yang bermacam-macam. 

Oleh karena itu, diperlukan strategi belajar baru yang lebih memberdayakan siswa. 

Sebuah strategi yang tidak mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta, tetapi sebuah 

strategi yang mendorong siswa mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. 

Model pembelajaran kontekstual adalah sebuah proses pembelajaran yang 

bertujuan membantu para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang mereka 

pelajari dengan cara menghubungkan subyek-subyek akademik dengan konteks dalam 

kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, social, dan budaya 

mereka.  
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Kemampuan awal merupakan kemampuan yang dipandang sebagai masukan 

(input) yang harus dimiliki siswa sebelum mendapat kemampuan dan pengetahuan baru 

yang lebih tinggi. Seorang siswa akan lebih mudah memahami dan mempelajari materi 

pelajaran baru, apabila proses belajar-mengajar didasarkan pada materi yang telah 

diketahui sebelumnya sehingga siswa tinggal mengembangkan kemampuan awal yang 

sudah dimilikinya menjadi kemampuan baru yang lebih tinggi. 

Peneliti ingin mencoba meneliti tentang seberapa pengaruhnya model 

pembelajaran kontekstual dan kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar siswa 

dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran langsung, yang rincianya 

sebagai berikut : 

 

1.  Kaitan Model Pembelajaran Kontekstual Terhadap Prestasi Belajar 

Matematika 

Belajar akan bermakna apabila seseorang mampu mengkaitkan apa 

yang dipelajari dengan dunianya. Model pembelajaran kontekstual memberikan 

petunjuk kepada guru dalam mengkaitkan materi pembelajaran dengan masalah 

dunia nyata. Siswa akan lebih mudah menerima dan memahami materi yang 

disampaikan dengan mengkaitkan pada dunia nyata dari pada hal-hal yang tidak 

nyata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model pembelajaran 

kontekstual dapat meningkatkan prestasi belajar matematika dibanding model 

pembelajaran langsung. 
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2. Kaitan Kemampuan Awal dengan Prestasi Belajar Matematika 

 Menurut teori konstruktivis belajar adalah proses asimilasi dan 

akomodasi yang menghubungkan pengalaman ( kemampuan awal) yang telah 

dikuasai siswa dengan pengetahuan yang sedang dipelajari, sehingga 

pengetahuan ini dapat dikembangkan. Kemampuan awal merupakan 

kemampuan yang dipandang sebagai masukan (input) yang harus dimiliki siswa 

sebelum mendapat kemampuan dan pengetahuan baru yang lebih tinggi. 

Seorang siswa akan lebih mudah memahami dan mempelajari materi pelajaran 

baru, apabila proses belajar-mengajar didasarkan pada materi yang telah 

diketahui sebelumnya sehingga siswa tinggal mengembangkan kemampuan 

awal yang sudah dimilikinya menjadi kemampuan baru yang lebih tinggi. 

Dengan demikian kemampuan awal yang lebih tinggi akan berpengaruh lebih 

baik  terhadap peningkatan prestasi belajar matematika dibanding dengan siswa 

yang mempunyai kemampuan awal rendah. 

 

3.  Kaitan Model Pembelajaran, Klasifikasi Kemampuan Awal dan Prestasi 

Belajar Matematika 

Model pembelajaran kontekstual memberikan kontribusi lebih baik 

dari pada model pembelajaran langsung terhadap prestasi belajar matematika. 

Kemampuan awal yang tinggi memberikan kontribusi yang lebih baik dari pada 

kemampuan awal rendah terhadap prestasi belajar matematika. Dengan 

demikian pada masing-masing klasifikasi kemampuan awal, model 
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pembelajaran kontekstual  lebih baik dari pada model pembelajaran langsung 

dalam memberikan kontribusi terhadap prestasi belajar siswa. 

 

4. Kaitan Model Pembelajaran Kontekstual, Klasifikasi Kemampuan Awal 

dan Prestasi Belajar Matematika 

Kemampuan awal merupakan kemampuan yang dipandang sebagai 

masukan (input) yang harus dimiliki siswa sebelum mendapat kemampuan dan 

pengetahuan baru yang lebih tinggi. Seorang siswa akan lebih mudah memahami 

dan mempelajari materi pelajaran baru, apabila proses belajar-mengajar 

didasarkan pada materi yang telah diketahui sebelumnya sehingga siswa 

tinggal mengembangkan kemampuan awal yang sudah dimilikinya menjadi 

kemampuan baru yang lebih tinggi. Pada model pembelajaran kontekstual, siswa 

yang mempunyai kemampuan awal tinggi akan lebih baik dari pada siswa yang 

berkemampuan awal rendah terhadap peningkatan prestasi belajar matematika. 

5. Kaitan model pembelajaran langsung, klasifikasi kemampuan awal dan 

prestasi belajar matematika 

Kemampuan awal merupakan kemampuan yang dipandang sebagai 

masukan (input) yang harus dimiliki siswa sebelum mendapat kemampuan dan 

pengetahuan baru yang lebih tinggi. Seorang siswa akan lebih mudah memahami 

dan mempelajari materi pelajaran baru, apabila proses belajar-mengajar 

didasarkan pada materi yang telah diketahui sebelumnya sehingga siswa 

tinggal mengembangkan kemampuan awal yang sudah dimilikinya menjadi 
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kemampuan baru yang lebih tinggi. Pada model pembelajaran langsung, siswa 

yang mempunyai kemampuan awal tinggi akan lebih baik dari pada siswa yang 

berkemampuan awal rendah terhadap peningkatan prestasi belajar matematika. 

 

Berdasarkan uraian diatas maka memperkuat keyakinan penulis bahwa model 

pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dibanding dengan 

model pembelajaran langsung ditinjau dari kemampuan awal siswa. Untuk lebih jelasnya 

dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini 

                                                                        1 

                                                                          

                       3 

 

                                                                       2 

 

Keterangan : 

1. Pengaruh Model Pembelajaran dengan prestasi belajar siswa 

2. Pengaruh kemampuan Awal siswaterhadap prestasi belajar siswa 

3. Pengaruh Model pembelajaran dengan kemampuan Awal siswa terhadap 

prestasi belajar matematika 

Dari kerangka pemikiran diatas, dapat didesain data penelitian sebagai berikut : 

                   Tabel 3 : Desain Data Penelitian 

                Faktor B Kemampuan awal 

Model  Pembelajaran 

Kemampuan Awal 

Prestasi Belajar Matematika 
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Faktor A Tinggi )( 1b  Sedang )( 2b  Rendah )( 3b  

Model Pembelajaran 

Kontekstual )( 1a  

 

ab11 

 

ab12 

 

ab13 

Model Pembelajaran 

Langsung )( 2a  

 

ab21 

 

ab 22 

 

ab23 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

6. Prestasi belajar siswa dengan model pembelajaran kontekstual lebih baik 

dari pada prestasi belajar siswa dengan model pembelajaran langsung. 

7. Prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi lebih baik 

dari pada prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang 

atau rendah dan prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal 

sedang lebih baik dari pada prestasi belajar siswa yang mempunyai 

kemampuan awal rendah. 

8. Pada masing-masing klasifikasi kemampuan awal, prestasi belajar siswa 

pada model pembelajaran kontekstual lebih dari pada model pembelajaran 

langsung. 

9. Pada model pembelajaran kontekstual,  prestasi belajar siswa yang 

mempunyai kemampuan awal tinggi lebih baik dari pada prestasi belajar 

siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang atau rendah, dan prestasi 
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belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang lebih baik dari 

pada prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah. 

10. Pada model pembelajaran langsung,  prestasi belajar siswa yang mempunyai 

kemampuan awal tinggi lebih baik dari pada prestasi belajar siswa yang 

mempunyai kemampuan awal sedang atau rendah, dan prestasi belajar siswa 

yang mempunyai kemampuan awal sedang lebih baik dari pada prestasi 

belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah. 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di SMA Negeri 2 Sragen dan SMA Negeri 1 

Sukodono kelas XII jurusan IPS pada semester genap. Sedangkan uji instrument 

penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 3 Sragen. Penelitian dilaksanakan pada tahun 

pelajaran 2008/2009 selama sembilan bulan. Adapun jadwal penelitian dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini 

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 
No Kegiatan penelitian Okt nop des jan feb mar apr mei jun 

1. Penyusunan proposal          

2. Pengajuan proposal          

3. Seminar proposal          

4. Sosialisasi penelitian          

5. Pelaksanaan penelitian          

6.  Klarifikasi kemampuan iswa          

7. Proses pembelajaran          

8.  Pelaksanaan test          

9. Pengolahan data          

10. Penyusunan laporan          

11. Seminar hasil penelitian          

12. Penyempurnaan          

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxix 

13. Penulisan akhir          

 

B. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian eksperimental semu. 

Hal ini dikarenakan peneliti tidak mungkin untuk mengontrol semua variable yang 

relevan. Menurut pendapat Budiyono (2003 : 73) penelitian eksperimental adalah 

penelitian ilmiah dengan memanipulasi dan mengendalikan satu atau lebih variable bebas 

dan melakukan observasi terhadap variable terikat untuk menemukan variasi yang muncul 

seiring dengan manipulasi variable bebas tersebut. 

Pada awal sebelum memulai perlakuan, terlebih dahulu mengecek keadaan 

kemampuan awal dari sampel yang akan dikenai perlakuan. Tujuannya untuk 

mengetahui apakah sampel tersebut dalam keadaan seimbang. Data yang digunakan 

untuk menguji keseimbangan adalah nilai UUB semester 1  kelas XII.IS. Kedua 

kelompok sampel tersebut diasumsikan sama dalam semua segi yang relevan dan hanya 

berbeda dalam penggunaan model pembelajaran matematika. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Pada penelitian ini, untuk mempermudah teknik penganbilan populasi dan 

sample penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Populasi 
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Menurut Suharsimi Arikunto (1996 : 115), populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII jurusan IPS  

SMA Negeri se-Kabupaten Sragen. 

2. Sampel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 117), sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan 

kelompok hasil individu yang diamati dan dapat digeneralisasikan terhadap pupulasi 

penelitian sekaligus dapat meramalkan keadaan populasi. 

Sampel yang diambil adalah dua SMA secara random sampling . Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan empat kelas yang terdiri dari dua kelas control 

dan dua kelas eksperimen. 

Pada penelitian ini sampel yang mewakili seluruh siswa kelas XII.IS SMA 

Negeri dikabupaten Sragen tahun pelajaran 2008/2009 adalah : 

a. Kelas Kontrol adalah siswa kelas XII.IS2 SMA Negeri 2 Sragen sebanyak 

40 siswa dan siswa kelas XII.IS1 SMA Negeri 1 Sukodono sebanyak 39 

siswa 

b. Kelas Eksperimen adalah siswa kelas XII.IS1 SMA Negeri 2 Sragen 

sebanyak 40 siswa dan siswa  kelas XII.IS2 SMA Negeri 1 Sukodono 

sebanyak 40 siswa. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara stratified cluster random 

sampling, yaitu dengan cara pengelompokan sekolah berdasarkan ranking dari 
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nilai Ujian Akhir Nasional tingkat Kabupaten Sragen menjadi dua kelompok, 

kelompok atas dan kelompok bawah, kemudian diambil secara acak dua 

sekolah yang akan dijadikan sampel dengan masing-masing sekolah mewakili 

satu kelompok. Rangking sekolah tertera pada tabel di bawah ini 

Tabel 3.2 Rangking Sekolah 
Kelompok Atas Kelompok Bawah 

No Nama sekolah RK No Nama Sekolah RK 

1 

2 

3 

4 

 

SMAN 1 Gemolong 

SMAN 1 Sragen 

SMAN 2 Sragen 

SMAN 3 Sragen 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

SMAN 1 Sumberlawang 

SMAN 1 Sambungmacan 

SMAN 1 Gondang 

SMAN 1 Sukodono 

SMAN 1 Tangen 

5 

6 

7 

8 

9 

 

Dari pengundian tersebut diperoleh SMA Negeri 2 Sragen sebagai wakil dari 

kelompok atas dan SMA Negeri 1 Sukodono sebagai wakil dari kelompok bawah 

 Setelah terpilih dua sekolah, untuk menetukan kelas yang menjadi 

kelas penelitian, diambil 2 kelas dengan cara random dari kelas XII.IS pada 

masing-masing sekolah tersebut.  Cara random tersebut dilaksanakan dalam 

satu tahap dengan dua kali pengambilan. Nomor kelas yang keluar pertama 

ditetapkan sebagai kelas eksperimen dengan model pembelajaran kontekstual dan 

nomor kelas yang keluar berikutnya ditetapkan sebagai kelas kontrol  dengan 

model pembelajaran langsung.  
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SMA Negeri 2 Sragen sebagai wakil kelompok atas, terdiri dari empat 

kelas XII.IS kemudian kita pilih secara random dua kelas. Untuk pengambilan 

pertama diperoleh kelas XII.IS1 sebagai kelas eksperimen dan pengambilan kedua 

diperoleh kelas XII.IS2 sebagai kelas kontrol. Untuk kelompok bawah yakni SMA 

Negeri 1 Sukodono kita pilih secara random 2 kelas dari 4 kelas, untuk 

pengambilan pertama diperoleh kelas XII.IS2 sebagai kelas eksperimen dan 

pengambilan kedua diperoleh kelas XII.IS1 sebagai kelas kontrol. 

 

Tata Letak Data 

Tabel 3.3 Tata Letak Data Penelitian 

                     Varibel bebas I Kemampuan Awal  

 
Variabel bebas II 

Tinggi 
         (b1) 

Sedang 
(b2) 

Rendah 
(b3) 

 
Model Pembelajaran 

Kontekstual (a1) 

 
ab11 

 
ab12 

 
Ab13 

 
Model Pembelajaran 

langsung (a2) 

 
ab21 

 
ab22 

 
ab23 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data dan Variabel Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan data 
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Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

dengan dokumentasi dan tes. Data dokumentasi digunakan untuk menguji 

keseimbangan sample. Sedangkan tes dilakukan untuk memperoleh data kemampuan 

awal siswa dan prestasi belajar matematika. 

 

2. Variabel –variabel Penelitian 

    a. Variabel Bebas 

1). Model Pembelajaran matematika 

   a).  Definisi operasional 

Model pembelajaran adalah cara membelajarkan matematika pada pokok 

bahasan barisan dan deret dengan model pembelajaran kontekstual (a1) pada 

kelompok eksperimen dan model pembelajaran langsung (a2) pada kelompok 

control. 

b). Skala pengukuran : Nominal dengan dua kategori yakni model pembelajaran  

kontekstual dan model pembelajaran langsung. 

c). Indiktor : Model pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar 

pada pokok bahasan barisan dan deret. 

d).  Simbol : ai  dengan I = 1, 2 

        2). Kemampuan Awal 

a).  Definisi operasional 

Kemampuan awal adalah sebuah potensi yang dimiliki oleh siswa dalam 

melakukan sesuatu yang sebelumnya sudah dipelajari atau dilatih sehingga 
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menunjukkan kemampuannya dengan sebuah prestasi. Dalam hal ini prestasi 

yang dimiliki siswa minimal sama untuk sebelum dan sesudah pembelajaran. 

Kemampuan awal dikategorikan kedalam tiga kelompok, yakni kelompok 

tinggi (b 1), kelompok sedang (b 2 ) dan kelompok rendah (b 3 ). 

          b).  Indikator : Nilai tes awal sebelum pembelajaran 

c).  Skala pengukuran: Skala interval yang diubah menjadi   skala ordinal dalam tiga 

kategori yaitu siswa yang berkemampuan awal tinggi, sedang dan rendah, 

dengan pembagian sebagai berikut 

(1). Siswa berkemampuan awal tinggi :  X > X  + 0,5s 

(2). Siswa berkemampuan awal sedang : X  - 0,5s ≤  X ≤  X  + 0,5s  

(3). Siswa berkemampuan awal rendah :  X <  X  - 0,5s 

d).  Simbol :  bj dengan j = 1, 2, 3 

b. Variabel Terikat 

1). Prestasi Belajar Matematika 

a). Definisi operasional : Prestasi belajar matematika yang diperoleh siswa 

dalam suatu proses pembelajaran yang ditunjukkan dengan hasil nilai tes 

pelajaran matematika pada pokok bahasan barisan dan deret aritmatika dan 

geometri. 

b).  Indikator : Nilai tes setelah perlakuan pembelajaran  

c).  Skala pengukuran : Skala interval. 

d). Simbol : Xi  dengan  i = 1, 2, 3, …n 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxxv 

E. Instrumen Penelitian 

Instumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data, agar mempermudah pekerjaannya dan hasilnya lebih baik, dalam 

arti cermat, lengkap, sistematis sehingga akan mempermudah dalam pengolahan datanya. 

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan cara 

memberikan soal-soal tes kemampuan awal yang digunakan dalam mendukung pokok 

bahasan barisan dan deret dan tes pelajaran matematika pada pokok bahasan barisan dan 

deret aritmatika maupun geometri yang telah diajarkan dalam penelitian dengan 

memperhatikan model pembelajaran. Dari hasil tes tersebut nantinya akan digunakan 

sebagai data penelitian. Dalam hal ini tes merupakan alat untuk mengumpulkan data 

kemampuan awal dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

Langkah-langkah penyusunan tes kemampuan awal dan tes prestasi belajar 

matematika pada pokok bahasan barisan dan deret aritmatika dan geometri adalah sebagai 

berikut: 

1. Menyusun kisi-kisi pembuatan instrumen berdasarkan pokok bahasan 

barisan dan deret aritmatika maupun geometri. 

2. Menjabarkan kisi-kisi dalam bentuk soal tes berdasarkan pokok bahasan 

barisan dan deret aritmatika maupun geometri dan disesuaikan dengan taraf 

kognitif siswa. 

3. Menyusun tes kemampuan awal dan tes prestasi belajar sesuai dengan kisi-

kisi. Dalam penelitian ini jenis tes yang digunakan adalah tes obyektif 

dengan jumlah soal 30  dengan waktu 90 menit. Selanjutnya tes tersebut 
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diuji validitas instrumen, konsistensi internal tingkat kesulitan butir tes, daya 

beda instrumen dan reliabilitas instrumen.  

 

F. Uji Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes untuk memperoleh 

data tentang prestasi belajar matematika dan tes kemampuan awal siswa. Sebelum 

instrument tes digunakan, terlebih dahulu diadakan uji coba untuk mengetahui validitas 

instrumen, konsistensi internal, reliabilitas instrumen, tingkat kesukaran butir dan daya 

beda instrumen. Pada penelitian ini uji coba tes dilakukan di SMA Negeri 3 Sragen pada 

siswa kelas XII.IS tahun pelajaran 2008/2009. 

Setelah dilaksanakan uji coba, kemudian dilakukan analisis butir soal tes 

kemampuan awal siswa dan tes prestasi belajar sebagai berikut : 

 

1. Validitas Instrumen 

Validitas yang digunakan pada instrumen ini adalah validitas isi. Validitas isi 

merupakan validitas yang diestimasi lewat penguji terhadap isi tes dengan analisis 

rasional yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana butir soal dalam tes mencakup 

atau mencerminkan aspek yang akan diukur yang sesuai dengan tujuan ukurnya. 

( Saifuddin Azwar, 1992 : 45). 

Untuk instrumen tes , supaya tes mempunyai validitas isi harus diperhatikan 

hal-hal sebagai berikut : 

a.  Bahan ujian (tes) harus merupakan sampel yang representatif untuk 
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mengukur sampai berapa jauh tujuan pembelajaran tercapai ditinjau dari 

materi yang diajarkan maupun dari sudut proses belajar. 

 b.  Titik berat bahan yang diujikan harus seimbang dengan titik berat bahan 

yang telahdiajarkan. 

 c. Tidak diperlukan pengetahuan lain yang tidak atau belum diajarkan untuk 

menjawab soal-soal ujian dengan benar. Untuk menilai apakah instrumen 

tes mempunyai validitas isi, biasanya    penilaian ini dilakukan oleh pakar 

atau validator. 

        ( Budiyono,2003 : 58-59 ) 

Validitas intrumen pada tes uji coba kemampuan awal dan uji coba tes 

prestasi dilakukan oleh pakar , dalam hal ini pakar yang dimaksud adalah Ibu Asri 

Tri Setyowati, S.Pd . Beliau adalah ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) SMA Kabupaten Sragen. Hasil dari validitas intrumen tes dapat dilihat 

pada Lampiran 9 dan Lampiran 16. 

 

2. Konsistensi Internal Butir  

Untuk menentukan butir soal yang tepat untuk digunakan pada penelitian, 

haruslah diketahui soal tersebut mempunyai konsistensi internal yang baik  terhadap 

siswa yang berbeda, waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda. Pada penelitian ini, 

untuk mengetahui konsistensi internal setiap butir soal  menggunakan rumus korelasi 

momen produk dari Karl Pearson sebagai berikut: 
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xyr = 
))()()((

))((
2222 YYnXXn

YXXYn

∑−∑∑−∑

∑∑−∑
 

 

dengan : 

rxy  = indeks konsistensi internal untuk butir ke-i 

n     = banyaknya subyek yang dikenai tes 

X     = skor untuk butir ke-i 

Y     = skor total                                                      ( Budiyono, 2003 : 65) 

          Ketentuannya rxy 3,0≥  

Butir soal ke-i dikatakan konsisten apabila mempunyai indeks konsistensi 

internal lebih dari 0,3. Butir soal akan tidak digunakan sebagai alat ukur kemampuan 

awal dan prestasi pada penelitian ini apabila indeks konsistensi internalnya kurang 

dari 0,3. 

 

a. Tes Kemampuan Awal Siswa 

Berdasarkan hasil analisis pada Lampiran 11, soal tes kemampuan awal 

siswa sebanyak 30 soal, yang memadai sebanyak 25 soal. Soal yang tidak 

memadai karena kurang dari 0,3 sebanyak 5 soal dan soal yang dipakai sebanyak 

20 soal.  

 

b. Tes Prestasi Belajar Siswa                                         
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Berdasarkan hasil analisis pada Lampiran 18, soal tes prestasi belajar 

siswa sebanyak 30 soal, yang memadai sebanyak 23 soal. Soal yang tidak 

memadai karena kurang dari 0,3 sebanyak 7 soal.. Sedangkan  yang dipakai 

sebanyak 20 soal. 

3. Tingkat Kesulitan Butir 

Dalam penelitian ini tingkat kesukaran dihitung dengan tujuan untuk 

mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal yang jelek. 

Untuk menghitung tingkat kesulitan soal prestasi belajar matematika 

menggunakan rumus : 

                               TK = 
T

B
. 100% 

Dengan  

TK   = Tingkat kesulitan butir soal 

B       = Banyak siswa yang menjawab benar 

T       = Banyaknya peserta tes 

Saol yang digunakan untuk uji kemampuan awal dan prestasi belajar adalah 

yang memiliki tingkat kesulitan 0,25 ≤  TK ≤  0,75 . 

                                                                 ( Joesmani ,1988 : 119 ) 

a. Tes Kemampuan Awal Siswa 

Berdasarkan hasil analisis pada Lampiran 14, soal tes kemampuan awal 

siswa sebanyak 30 soal, yang memiliki tingkat kesulitan 0,25 sampai 0,75 

sebanyak 23 soal. Soal yang tingkat kesulitan kurang dari 0,25 sebanyak 4 soal 
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dan soal yang tingkat kesulitan lebih dari 0,75 sebanyak 3 soal. Sedangkan soal 

yang dipakai sebanyak 20 soal.  

 

b. Tes Prestasi Belajar Siswa                                         

Berdasarkan hasil analisis pada Lampiran 21, soal tes prestasi belajar 

siswa sebanyak 30 soal, soal yang memiliki tingkat kesulitan 0,25 sampai 0,75  

sebanyak 22 soal. Soal yang tingkat kesulitan kurang dari 0,25  sebanyak 3 soal 

dan soal yang tingkat kesulitan lebih dari 0,75 sebanyak 5 soal. Sedangkan  yang 

dipakai sebanyak 20 soal. 

 

4. Daya Beda Butir  

Untuk mengetahui apakah instrument dapat membedakan kemampuan 

kelompok yang mempunyai nilai tinggi dan kelompok yang mempunyai nilai rendah 

maka digunakan rumus sebagai berikut: 

                               DB = 

N

BbBa

2

1

−
 

Dengan  

DB = Daya Beda butir soal 

Ba =  27 % Jawaban betul kelompok dengan nilai tinggi 

Bb = 27 %  Jawaban betul kelompok dengan nilai rendah 

N  = Banyaknya kelompok nilai tinggi dan rendah 
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Dengan menentukan daya beda butir soal tes kelompok siswa dengan nilai tinggi dan 

kelompok siswa dengan nilai rendah dari 40 siswa yang mengikuti test . Butir soal 

yang digunakan sebagai instrumen uji tes prestasi jika mempunyai daya beda lebih 

dari 0,15. 

                                                                   ( Joesmani , 1988 : 19 – 122 ) 

a. Tes Kemampuan Awal 

Berdasarkan rangkuman hasil analisis pada Lampiran 12 dapat dilihat 

bahwa dari soal tes uji coba sebanyak 30 soal, yang memenuhi daya beda lebih 

dari 0,15 sebanyak 26 soal, sedangkan yang tidak memenuhi daya beda lebih dari 

0,15 sebanyak 4 soal. Soal yang dipakai sebanyak 20 soal. 

b.  Tes Prestasi Belajar  

Berdasarkan rangkuman hasil analisis pada Lampiran19. dapat dilihat  

bahwa dari soal tes uji coba sebanyak 30 soal, yang memenuhi daya beda lebih 

dari 0,15 sebanyak 26 soal, sedangkan yang tidak memenuhi daya bedaa lebih dari 

0,15 sebanyak 4 soal.  Sedangkan soal yang dipakai sebanyak 20 soal. 

 

5. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas sangat berkaitan dengan konsistensi alat ukur dari waktu yang 

berbeda dan diujikan pada seorang yang berbeda. Hal ini alat ukur dikatakan reliabel, 

terpercaya atau kestabilan, jika hasil pengukuran tersebut sama antara hasil yang 

dilakukan seseorang pada waktu yang berbeda atau dilakukan oleh seorang yang 
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berbeda-beda pada waktu yang sama ataupun juga dilakukan oleh seorang dan waktu 

yang berbeda. 

Pendekatan yang dilakukan untuk menguji reliabilitas instrument penelitian 

adalah  pendekatan dengan metode satu kali tes . Pendekatan ini hanya melakukan 

pengukuran terhadap sekelompok subjek satu kali saja. Reliabilitas yang berdasarkan 

metode satu kali tes disebut sebagai Internal consitency reliability. (Budiyono, 2003 : 

67). 

 

Untuk mengukur reliabilitas menggunakan metode Kuder-richardson (KR-20) 

 

                             








 ∑−









−
=

2

2

11
1 t

iit

s

qps

n

n
r  

dengan 

r11 = Indeks reliabilitas instrument 

n    = Banyaknya butir instrument 

pi   = Proporsi banyak yang menjawab benar pada butir ke-i 

qi   = 1-pi  

s 2
t  = Variansi total 

Instrumen tes prestasi belajar dikatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai 

instrument uji prestasi jika mempunyai reliabilitas lebih dari 0,7. 

                                                                        ( Budiyono, 2003 : 69) 
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a. Tes Kemampuan Awal Siswa 

Hasil perhitungan reliabilitas tes kemampuan awal pada Lampiran13 

diperoleh rhitung = 0,86586, dengan demikian rhitung > 0,7 sehingga soal tes 

kemampuan awal siswa mempunyai reliabilitas tinggi, atau dikatakan intrumen tes 

reliabel. 

b. Tes Prestasi Belajar 

Hasil perhitungan reliabilitas tes prestasi belajar siswa pada lampiran 20 

diperoleh rhitung = 0,961689, dengan demikian rhitung > 0,7 sehingga soal tes prestasi 

belajar siswa mempunyai reliabilitas tinggi, atau dikatakan intrumen tes reliabel. 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Keseimbangan 

Sebelum eksperimen berlangsung, kedua kelompok eksperimen diuji 

keseimbangan rata-ratanya. Hal ini dimaksudkan agar hasil dari eksperimen benar-

benar akibat dari perlakuan yang dibuat, bukan karena pengaruh yang lain. 

Menurut Budiyono ( 2004 : 151 ), uji keseimbangan digunakan untuk 

menguji dua rataan kelas kontrol dan eksperimen. Dengan asumsi bahwa jumlah 

sampel tidak sama, populasi berdistribusi normal dan homogen, prosedur uji 

keseimbangan sebagai berikut : 

a. Hipotesis. 
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  Ho :  1µ  =  2µ  ( kedua kelompok berasal dari dua populasi yang    

berkemampuan sama ) 

H1 : 1µ  ≠   2µ  ( kedua kelompok tidak berasal dari dua populasi yang    

berkemampuan sama ) 

 

b. Taraf signifikasi : α   = 0,05 

 

 

c. Statistik yang digunakan 

 t  = )2(~
11

)(
21

21

21 −+

+

−−
nn

nn
s

doxx

p

                       

       dimana : 

                 s p
2 =   

2

)1()1(

21

2
22

2
11

−+

−+−

nn

snsn
 

d.  Daerah kritik 

                DK =  { t | t < -t 2,
2

21 −+ nn
α atau  t > t 2,

2
21 −+ nn

α }                                                 

 

e. Keputusan uji. 

Ho ditolak jika harga statistik uji t berada di dalam daerah kritik, Ho                  

diterima jika harga statistik uji t berada diluar daerah kritik. Jika Ho ditolak 

berarti populasi mempunyai rataan yang sama (populasi seimbang), jika Ho 
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diterima berati populasi tidak mempunyai rataan yang sama (populasi tidak 

seimbang).  

 

2. Uji Normalitas 

 Menurut Budiyono ( 2004 : 207 ), persyaratan normalitas populasi harus 

dipenuhi karena analisis variansi pada dasarnya adalah uji beda rataan. Menurut 

Budiyono ( 2004 : 170 ) uji normalitas dengan metode Lilliefors digunakan apabila 

datanya tidak dalam distribusi frekuensi bergolong. Prosedur uji normalitas sebagai 

berikut : 

 

a. Hipotesis 

Ho  : sampel random dari populasi normal 

H1   : sampel random bukan dari populasi normal 

b.  Derajat signifikan α   = 0,05 

c.  Statistik Uji : 

 Lobs= maks F(zi) – S(zi)    

      zi  = 
s

XX i −
 

       F(zi)  = P ( Z ≤  zi  ), Z ~ N(0,1),  

      S(Zi)  = proporsi banyaknya z ≤  zi terhadap seluruh zi 

d. Daerah kritik : DK = { L   L > L n;α  }   

                e. Keputusan uji : 
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Ho ditolak bila harga statistik penguji L ada di dalam dareah kritik, Ho 

diterima jika harga statistik uji L ada diluar daerah kritik. Jika Ho ditolak 

berarti sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jika Ho 

diterima berarti sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 

3. Uji Homogenitas Variansi 

Menurut Budiyono (2004 : 207), homogenitas variansi populasi harus 

dipenuhi sebab pada analisis variansi dihitung variansi gabungan          (pooled 

variance) dari variansi-variansi kelompok. Uji homogenitas variansi dilakukan 

untuk mengetahui bahwa populasi-populasi mempunyai variansi sama. 

Menurut Winer yang dikutip Budiyono (2004:176) , metode Bartlet yang 

dapat digunakan untuk uji homogenitas dengan prosedur sebagai berikut : 

a. Hipotesis. 

1). Ho  : 
2

1σ  =  
2

2σ   ( variansi populasi kelas eksperimen dengan  kelas 

kontrol sama atau homogen  ) 

2). H1    :  
2

1σ  ≠  
2

2σ   ( variansi populasi kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol tidak sama atau tidak homogen ) 

3). Ho : 2
3

2
2

2
1 σσσ ==  (variansi populasi kemampuan awal sama atau 

homogen) 

4). H1  : Tidak semua variansi sama (variansi populasi kemampuan awal 

tidak homogen) 

              b. Taraf signifikasi : α   = 0,05 
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              c.  Statistik uji yang digunakan  

        χ 2 =   
c

303,2
(f log RKG - )log

2

1∑ − sfi → χ  2 – χ 2 (k-1) 

        Dengan k  = banyak populasi ; N = banyak seluruh nilai 

nj  = ukuran sampel ke – j ; j = 1, 2, 3; fj  = nj – 1 

f   =  N – k  = ∑ jf  ( derajat kebebasan RKG ) 

c   =  1 +
∑
∑

∑ =
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∑
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d.  Daerah kritik : 

        DK = { )}1(;(
222

−> kαχχχ  } 

                                                                                     

e.  Keputusan uji : 

Ho ditolak  jika harga statistik uji χ 2 ada dalam daerah kritik, Ho 

diterima jika harga statistik uji ) berarti variansi populasi-populasi tidak 

homogen χ 2 ada diluar daerah kritik. Jika Ho ditolak berarti populasi 

tidak homogen dan jika Ho diterima berarti variansi-variansi populasi 

sama atau homogen. 

 

4. Uji Hipotesis 
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   Setelah  syarat-syarat uji keseimbangan, uji normalitas, uji 

homogenitasdan uji independensi dipenuhi, maka selanjutnya dapat dilaksanakan uji 

hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan adalah rumus Analisi Variansi (Anava) dua 

jalan dengan frekuensi sel tidak sama. 

a. Model Umum. 

  Menurut Budiyono ( 2004 : 228 ) model untuk data populasi pada 

analisis variansi dua jalan sel tak sama adalah : 

Xijk = ijkijji εαββαµ ++++ )(  

  Dengan  : 

  Xijk = pengamatan ke-k di bawah faktor A kategori i dan B kategori j 

 µ   = rerata populasi 

 iα  = efek faktor A kategori i 

 jβ  = efek faktor B ketegori j 

 ( ij)αβ  = kombinasi efek faktor A kategori i dan faktor B kategori j 

 ijkε  = galat berdistribusi normal N ( 0, )2
εσ  

   i    = 1, 2 dengan : 1 = model pembelajaran langsung 

                                 2 = model pembelajaran  kontekstual 

  j    = 1,2,3 dengan 1 =  kemampuan awal tinggi 

                               2 =  kemampuan awal sedang 

                               3  = kemampuan awal rendah 

 k =  1, 2, 3 …n dengan nij = banyaknya data amatan pada sel ij 
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b. Prosedur Uji Hipotesis 

 Berdasarkan Budiyono (2004 : 213) prosedur uji hipotesis variansi dua 

jalan tersebut adalah sebagai  berikut : 

1. Hipotesis 

a). HoA : iα  = 0 untuk setiap i = 1, 2 

     Tidak ada pengaruh model pembelajaran (langsung dan kontekstual)  

terhadap prestasi belajar matematika. 

b). H1A : iα  ≠  0 untuk paling sedikit ada satu harga i 

      Terdapat pengaruh model pembelajaran (langsung dan kontekstual)  

terhadap prestasi belajar matematika. 

c).  H0B  : jβ  = 0 untuk setiap j = 1,2 3 

       Tidak ada pengaruh kemampuan awal terhadap prestasi belajar 

matematika. 

d).  H1B  : jβ ≠  0 untuk paling sedikit ada satu harga j 

Terdapat  pengaruh kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika 

e).  H0,AB : ijαβ  = 0 untuk setiap ij  

      Tidak ada interaksi antara model pembelajaran (langsung dan kontekstual) 

dengan kreatifitas siswa terhadap prestasi belajar matematika. 

f).  H1,AB : ijαβ  ≠  0 untuk paling sedikit satu ij 
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      Terdapat interaksi antara model pembelajaran (langsung dan kontekstual) 

dengan kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika. 

2.  Taraf signifikasi : 05,0=α  

3.  Statistik Uji :  

Fa = 
G
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Keterangan: 

   nij   = banyaknya data amatan pada sel ij 

  hn   = rataan harmonik frekuensi seluruh sel 

    N  = banyaknya seluruh data amatan 

   ijAB = rataan pada sel ij 

G  = Jumlah rataan pada semua sel 

Ai = Jumlah rataan pada baris ke – i 

Bj = Jumlah rataan pada kolm ke-j 
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Derajat kebebasan : 

dkA   = p – 1 

dkB   = q – 1  

dkAB = ( p – 1 )( q – 1 ) 

dkG   =  N – pq 

dkT  = N – 1 

Jumlah kuadrat 

JKA  = hn { (3)-(1) } 

JKB  = hn { (4)-(1) } 

JKAB= hn  { (1) + (5) – (3) – (4) } 

JKG  = (2) 

JKT  = JKA + JKB + JKAB + JKG 

Rerata kuadrat  

RKA  = JKA / dkA 

RKB   = JKB / dkB 

RKAB = JKAB / dkAB 

RKG    = JKG / dkG  

4.  Daerah kritik : 

                    Daerah kritik untuk Fa  adalah DK  = { Fa | Fa > F pqNp −− ,1;α  } 

                    Daerah kritik untuk Fb  adalah DK  = { Fb | Fb > F pqNq −− ,1;α  } 
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                    Daerah kritik untuk Fab  adalah DKab  = { Fab | Fab > F pqNqp −−− ,1,1;α  } 

5.  Keputusan uji. 

Ho ditolak jika harga statistik uji melebihi harga kritik  

6).  Rangkuman Analisis 

Tabel 3.4 Rangkuman Analisis Data 
Sumber JK Dk RK Fobs P 

Kolom ( A ) JKA p-1 RKA Fa    <α  atau  >α 

Kolom ( B ) JKB q-1 RKB Fb <α  atau  >α 

Interaksi ( AB ) JKAB (p-1)(q-1) RKAB Fab <α  atau  >α 

Galat JKG N-pq RKG _ _ 

Total JKT N-1 _ _ _ 

 

c.  Uji Komparasi ganda 

Jika hasil analisis menunjukan Ho-nya ditolak, maka selanjutnya 

dilakukan uji komparasi ganda dengan menggunakan metode Scheffe untuk 

mengetahui perbedaan rerata pada setiap baris, setiap kolom, dan setiap pasangan 

sel. Menurut Budiyono ( 2004 : 215 ) prosedur uji komparasi sebagai berikut : 

                  a.  Mengidentifikasi semua pasangan komparasi 

                  b.  Merumuskan hipotesis sesuai dengan komparasi tersebut. 

c. Mencari harga statistik uji F dengan menggunakan rumus : 

 

1). Komparasi rerata antar kolom ke-i dan ke-j :  
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Keterangan : 

              F.i-.j     : nilai F obsevasi pada pembandingan antar kolom  

iX .     :  rataan pada baris ke-i. 

              jX .   :   rataan pada baris ke-j. 

RKG : rataan kuadrat galat yang diperoleh dari perhitungan analisis 

varians. 

 n.i      :  ukuran sampel baris ke-i. 

 n.j       :  ukuran sampel baris ke-j. 

2).  Komparasi rerata antar sel pada kolom yang sama sel ij dan sel kj                     

F ij-kj = 

)
11

(

)( 2

kjij

kjij

nn
RKG

XX

+

−
 

Keterangan : 

              Fij-kj  : nilai F observasi pada pembandingan antar sel pada         

kolom yang sama  

ijX     :  rataan pada sel ke-ij 

              kjX   :   rataan pada sel ke-kj 

RKG : rataan kuadrat galat yang diperoleh dari perhitungan analisis 

varians. 
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 Nij      :  ukuran sampel pada sel ke-ij 

 Nkj       :  ukuran sampel pada sel ke-kj 

 

3).  Komparasi rerata antar sel pada baris yang sama sel ij dan sel ik : 

                  F ij-ik = 

)
11

(

)( 2

ikij

ikij

nn
RKG

XX

+

−
 

        Keterangan : 

F ij-ik  : nilai F observasi pada pembandingan antar sel pada         baris  

yang sama 

        jiX     :  rataan pada  sel ke-ij 

               ikX :   rataan pada sel ke-ik 

RKG : rataan kuadrat galat yang diperoleh dari perhitungan analisis 

varians. 

 nij     :  ukuran sampel pada sel ke-ij 

 nik     :  ukuran sampel pada sel ke-ik 

4). Taraf siqnifikan α   = 0,05 

5). Menentukan daerah kritik ( DK ) dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

DK .i-.j  =  { F .i-.j | F.i-.j > (q-1) F pqNq −− ,1;α  } 

DK ij-kj  =  { F ij-kj | Fij-kj > (pq-1) F pqNpq −− ,1;α  } 

DK ij-ik  =  { F ij-ik | Fij-ik > (pq-1) F pqNpq −− ,1;α  } 
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6). Menentukan keputusan uji ( beda rerata ) untuk setiap pasang komperasi. 

7).  Menyusun rangkuman analisis komparasi ganda. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab IV berikut dilaporkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada 

siswa-siswa kelas XII.IS di SMA Negeri 2 Sragen, dan SMA Negeri 1 Sukodono di 

Kabupaten Sragen  yang masing-masing satu kelas dari sekolah tersebut dijadikan sebagai 

kelas eksperimen dengan dikenai model pembelajaran kontekstual dan satu kelas sebagai 

kelas control yang dikenai model pembelajaran langsung. 

A. Deskripsi Data 

Data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini meliputi data 

prestasi belajar siswa kelas XII. IS  dan kemampuan awal siswa. Data-data tersebut 

dideskripsikan sebagai berikut : 

1. Data Prestasi Belajar Barisan dan Deret 

a. Data Prestasi Belajar Barisan dan Deret dengan Model Pembelajaran Kontekstual 

Data prestasi belajar pada pokok bahasan barisan dan deret pada siswa-

siswa kelompok eksperimen yaitu siswa kelas XII.IS1 SMA Negeri 2 Sragen dan 

siswa kelas XII.IS2 SMA Negeri 1 Sukodono dengan model pembelajaran 

kontekstual pada Lampiran 27a. Berdasarkan Llampiran 27a tersebut diperoleh 

nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 15 sehingga jangkauan dari data itu adalah 65. 

Selanjutnya ukuran pemusatan data yang meliputi mean ( x ), median, modus dan  

ukuran penyebaran yang meliputi jangkauan (R) dan standar deviasi (s) 

dirangkum dalam tabel berikut : 
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Tabel.4.1. Deskripsi Data Prestasi Belajar Barisan dan Deret 

Ukuran pemusatan data Ukuran peyebaran data Penggunaan 
model 

pembelajaran Mean Median Modus Jangkauan S. Deviasi 

Kontekstual 47,75 50 50 65 16,26 

Langsung 40,57 40 35 65 16,93 

 

Dari Tabel 4.1 di atas tampak prestasi belajar siswa dengan model pembelajaran 

kontekstual didapat Mean = 47,75. Median = 50. Modus = 50 , Jangkauan = 65., 

dan Standar Deviasi = 16,26 

b. Data Prestasi Belaajar Barisan dan Deret Dengan Model Pembelajaran 

Langsung 

Data prestasi belajar pada pokok bahasan barisan dan deret siswa-

siswa kelompok kontrol yaitu siswa kelas XII.IS2 SMA Negeri 2 Sragen dan 

siswa kelas XII.S1 SMA Negeri 1 Sukodono dengan model pembelajaran 

langsung. Berdasarkan data pada Lampiran27a. tersebut diperoleh nilai 

tertinggi 75. dan nilai terendah 10, sehingga jangkauan data adalah 65. 

Selanjutnya ukuran pemusatan data yang meliputi mean ( X ), median, modus 

dan ukuran penyebaran yang meliputi jangkauan (R) dan standar deviasi (s) 

dirangkum dalam Tabel 4.1. di atas. 

 

2. Data Kemampuan Awal Siswa 
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Data kemampuan awal siswa pada penelitian ini didapat dari tes sejumalah 20 

soal yang diujikan kepada siswa sebelum proses penelitian pembelajaran dimulai. 

Data kemampuan awal siswa dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu : kemampuan 

awal tinggi, kemampuan awal sedang dan kemampuan awal rendah. Metode 

pengelompokan kemampuan awal siswa dengan deviasi seluruh data dari kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok tinggi jika nilainya lebih dari 62,13 , 

kelompok sedang jika nilainya diantara 42,52 sampai dengan 62,13 dan kolompok 

rendah jika nilainya kurang dari 42,52. Dengan kriteria tersebut dari 159 siswa terdiri 

dari 80 siswa kelompok eksperimen dan 79 siswa kelompok kontrol. Untuk kategori 

kemampuan awal dari 159 siswa , terdapat 49 siswa berkemampuan awal tinggi, 51 

siswa berkemampuan awal sedang dan 59 siswa berkemampuan awal rendah. Secara 

rinci disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.2 Banyaknya Siswa yang Mempunyai Kemampuan Awal Tinggi, Sedang 
dan Rendah 
 

Siswa dengan pembelajaran 
kontekstual 

Siswa dengan pembelajaran 
langsung 

 
Kemampuan 
awal siswa Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

Tinggi 15 18,75% 34 43, 038% 

Sedang 29 36,25% 22 27,848% 

Rendah 36 45% 23 29,114% 

Total 80 100% 79 100% 

 

Dari Tabel 4.2 di atas dapat diketahui untuk kelompok siswa dengan model 

pembelajaran kontekstual yang mempunyai kemampuan awal tinggi sebanyak 15 
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siswa, yang mempunyai kemampuan awal sedang sebanyak 29 siswa, dan yang 

mempunyai kemampuan awal rendah sebanyak 36 siswa. Untuk siswa dengan model 

pembelajaran langsung, yang mempunyai memampuan awal tinggi sebanyak 34 siswa, 

yang mempunyai kemampuan awal sedang sebanyak 22 siswa dan yang mempunyai 

kemampuan awal rendah sebanyak 23 siswa. 

 

B. Teknik Analisis Data 

1. Uji keseimbangan rata-rata 

Uji keseimbangan rata-rata digunakan untuk menguji rerata kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Uji ini dimaksudkan agar hasil dari eksperimen 

benar-benar akibat  perlakuan yang dibuat, bukan pengaruh yang lain. 

 Uji keseimbangan rata-rata diambil dari data nilai raport kelas XII.IS semester 

ganjil. Dari hasil yang ditunjukkan pada lampiran 24 yang menguji keseimbangan 

kelas eksperimen dengan kelas kontrol: 

a) Hipotesis 

  Ho :  1µ  =  2µ  ( kedua kelompok berasal dari dua populasi yang    

berkemampuan sama ) 

H1 : 1µ  ≠   2µ  ( kedua kelompok tidak berasal dari dua populasi yang    

berkemampuan sama ) 

b). Taraf signifikasi : α   = 0,05 

c). Statistik yang digunakan 
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  t obs  = 0,590693 

d).  Daerah kritik 

                DK =  { t | t < -t 
2,

2
21 −+nn

α  atau  t > t  
2,

2
21 −+nn

α
}                                                  

                                    t 0,025;159 = 1,96 

e). Keputusan uji. 

                   Ternyata  t obs  = 0,590693  ∉ DK 

                    Kesimpulan :  Ho diterima 

                                        :   Kedua kelompok berasal dari dua populasi yang    

berkemampuan sama  

  

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel dalam penelitian 

ini benar-benar dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas pada 

penelitian ini digunakan metode Lilliefors. 

 Ada 5 kelas  atau kelompok yang diuji normalitas yakni : (1) kelas 

eksperrimen, (2) kelas kontrol (3) kelas pada kemampuan awal rendah, (4) kelas pada 
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kemampuan awal sedang, dan (5) kelas pada kemampuan awal tinggi. Hasil uji 

normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.3 Rangkuman Hasil Uji Normalitas  

 
No 

 

 
Kelas/kelompok 

 
Lobs 

 
Ltabel 

 
DK 

 
Keputusan 

1 
 

Eksperimen 0,0823 0,0991 {L L> Ltabel} Ho diterima 

2 
 

Kontrol 
 

0,0737 0,0991 {L L> Ltabel} Ho diterima 

3 Kemampuan awal 
rendah 

0,1144 0,1153 {L L> Ltabel} Ho diterima 

4 Kemampuan awal 
sedang 

0,1074 0,1241 {L L> Ltabel} Ho diterima 

5 Kemampuan awal 
tinggi 

0,1228 0,1279 {L L> Ltabel} Ho diterima 

 

a.  Dari analisis hasil belajar siswa  kelompok eksperimen ditunjukkan pada Tabel 4.3 

dan Lampiran 28a Labs= 0,0823 dan L tabel =  0,099058 sedangkan daerah kritik 

DK = { L   L > 0,099058 }. Ini berarti Lobs  ∉  Daerah Kritik , kesimpulan Ho 

diterima karena harga statistik uji L ada diluar daerah kritik, berarti sampel berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal. 

b. Dari analisis hasil belajar siswa  kelompok kontrol ditunjukkan pada Tebel 4.3 dan 

Lampiran 28b Labs= 0,0737 dan L tabel = 0,099058 sedangkan daerah kritik DK = 

{ L   L > 0,099058 }. Ini berarti Lobs  ∉  Daerah Kritik , kesimpulan Ho diterima 

karena harga statistik uji L ada diluar daerah kritik, berarti sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 
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c.  Dari analisis hasil belajar siswa  kelompok rendah ditunjukkan pada Tabel 4.3 dan 

Lampiran 28c Lobs= 0,1144 dan L tabel =  0,1153 sedangkan daerah kritik DK = 

{ L   L > 0,1153 }. Ini berarti Lobs  ∉ Daerah Kritik , kesimpulan Ho diterima 

karena harga statistik uji L ada diluar daerah kritik, berarti sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

d. Dari analisis hasil belajar siswa  kelompok sedang ditunjukkan pada Tabel 4.3 dan 

Lampiran 28d Labs= 0,1074 dan L tabel =  0,1241 sedangkan daerah kritik DK = 

{ L   L > 0,1241 }. Ini berarti Lobs  ∉ Daerah Kritik , kesimpulan Ho diterima 

karena harga statistik uji L ada diluar daerah kritik, berarti sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

e.  Dari analisis hasil belajar siswa  kelompok tinggi ditunjukkan pada Tabel 4.3 dan 

Lampiran 28e Labs= 0,1228 dan L tabel =  0,1279 sedangkan daerah kritik DK = 

{ L   L > 0,1279 }. Ini berarti Lobs  ∉ Daerah Kritik , kesimpulan Ho diterima 

karena harga statistik uji L ada diluar daerah kritik, berarti sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

 

3. Uji Homogenitas Variansi 

Syarat yang lain penggunaan analisis variansi adalah bahwa variansi populasi-

populasinya harus homogen. Untuk mengetahui apakah sampel-sampel pada 

penelitian ini berasal dari populasi yang homogen digunakan metode Bartlet dengan 

statistik uji Chi Kuadrat. 
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Hasil uji homogenitas  untuk model pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 

29a dan hasil uji homogenitas untuk kemampuan awal siswa dapat dilihat pada 

lampiran 29b. Rangkuman dari kedua uji homogenitas dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.4 Rangkuman Hasil Uji Homogenitas 

No Jenis χ 2
obs χ 2

tabel DK Keputusan 

1 Model 
pembelajaran 

0,1175 3,841 { )1(;
222

−≥ kαχχχ } Ho diterima 

2 Kemampuan 
awal siswa 

2,0012 5,991 { )1(;
222

−≥ kαχχχ } Ho diterima 

 

a.   Dari analisis yang ditunjukkan pada Tabel 4.4 dan Lampiran 29a data hasil 

belajar siswa berdasarkan metode pembelajaran adalah obs
2χ  = 0,1171, dan 

1;05,0
2χ  =  3,841 sedangkan daerah kritik DK = { χ 2 | χ 2 > 3,841 }, ini 

berarti obs
2χ  = 0,1171 ∉  DK. Keputusan uji H0  diterima  (variansi populasi 

kelas eksperimen dengan  kelas kontrol sama atau homogen)      

 b. Dari analisis yang ditunjukkan pada Tabel 4.4 dan Lampiran 29b data hasil 

belajar siswa berdasarkan kemampuan awal adalah obs
2χ  = 2,0012, dan 2;05,0

2χ  

=  5,991 sedangkan daerah kritik DK = { χ 2 | χ 2 > 5,991 }, ini berarti obs
2χ  = 

2,0012 ∉  DK. Keputusan uji H0  diterima  (variansi populasi kelas pada 

kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah adalah sama atau homogen)  

     

C. Hasil Pengujian Hipotesis 
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1. Hasil Uji Hipotesis 

Dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Lampiran 30, analisis variansi 

dua jalan dengan sel tak sama, dengan taraf signifikasi 05,0=α  dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.5  Rangkuman analisis 

Sumber JK dk RK Fobs Fα  

Model 
Pembelajaran 

(A) 
 

Kemampuan 
Awal (B) 

 
Interaksi (AB) 

 
Galat 

 

 
4952,1950 

 
 

15086,2076 
 
 

1494,0498 
 

26078,1300 

 
1 
 
 
2 
 
 
2 
 

153 

 
4952,1950 

 
 

7543,1038 
 
 

747,0249 
 

170,4453 

 
29,0544 

 
 

44,2553 
 
 

4,3828 
 
- 

 
3,84 

 
 

3,00 
 
 

3,00 
 
- 

Total 47610,5824 158 - - - 

 

a. Dari rangkuman analisis variansi dua jalan pada model pembelajaran yang 

ditunjukkan pada Tabel 4.5 diatas didapat bahwa Fobs = 29,0544 dan Ftabel = 3,84 

sedangkan daerah kritik untuk Fb adalah DK = {F | F> 3,84}, Fobs ∈  DK. 

Kesimpulanya H0A ditolak , ini berarti terdapat perbedaan hasil belajar antara 

siswa yang diberi model pembelajaran kontekstrual dengan siswa yang diberi 

model pembelajaran langsung. Ini berarti ada pengaruh model pembelajaran 

terhadap prestasi belajar barisan dan deret pada siswa kelas XII.IS  SMA Negeri 

di Sragen.  
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b. Dari rangkuman analisis variansi dua jalan pada kemampuan awal siswa yang 

ditujukkan pada Tabel 4.3, didapat bahwa Fobs = 44,2553 dan Ftabel = 3,00 

sedangkan daerah kritik untuk Fa adalah DK = {F | F> 3,00}, Fobs ∈  DK. 

Kesimpulanya H0B ditolak , ini berarti terdapat perbedaan hasil belajar antara 

siswa yang berkemampuan awal tinggi, siswa yang berkemampuan awal sedang 

dan siswa yang berkemampuan awal rendah. Ini berarti ada pengaruh kemampuan 

awal siswa terhadap prestasi belajar barisan dan deret pada siswa kelas XII.IS  

SMA Negeri di Sragen. 

c. Dari hasil rangkuman analisis variansi dua jalan yang ditunjukkan pada Tabel 4.3, 

diatas didapat bahwa Fobs = 4,3828 dan Ftabel = 3,00 , sedangkan daerah kritik 

untuk  Fab adalah DK = {F | F> 3,00}, sehingga Fobs ∈ DK . Kesimpulan H0AB 

ditolak. Ini berarti Terdapat interaksi antara model pembelajaran ( langsung dan 

kontekstual ) dengan kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika. 

2. Hasil Uji Komparasi Ganda 

Tujuan uji komparasi ganda adalah untuk melakukan pelacakan terhadap 

perbedaan rerata setiap pasang baris, pasang kolom dan antar sel pada baris maupun 

kolom. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Scheffe. 

Dari hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama diperoleh bahwa 

ketiga hipotesis diperoleh bahwa H0A ditolak, H0B ditolak dan H0AB juga ditolak. Ini 

berarti harus dilakukan uji komparasi ganda dari hipotesis tersebut. Hasil analisis 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

a. Komparasi rerata antar kolom ke-i dan ke-j : 
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     Tabel 4.6 Komparasi Rerata Antar Kolom 
Komparasi H0 H1 Fobs Ftabel DK 

2.1. µµ vs  2.1.
µµ =  2.1. µµ ≠  15,2781 6,00 {F | F> 6,00} 

3.1.
µµ vs  

3.1.
µµ =  3.1. µµ ≠  70,2760 6,00 {F | F> 6,00} 

3.2. µµ vs  3.2. µµ =  3.2. µµ ≠  19,2272 6,00 {F | F> 6,00} 

 

b. Komparasi Rataan Antar Sel Pada Kolom yang Sama (antar sel ij dan sel kj) 

    Tabel 4.7 Komparasi Rataan Antar Sel Pada Kolom yang Sama 
Komparasi H0 H1 Fobs Ftabel DK 

2111 µµ vs  2111 µµ =

 
2111 µµ ≠

 

3,6445 11,05 {F | F > 11,05} 

2212 µµ vs  2212 µµ =

 
2212 µµ ≠

 

3,1656 11,05 {F | F > 11,05} 

2313 vsµ  2313 µµ =

 
2313 µµ ≠

 

35,2821 11,05 {F | F > 11,05} 

 
c. Komparasi Rataan Antar Sel Pada Baris yang sama (antar sel  ij dan  sel ik) 

       Tabel  4.8 Komporasi Rataan Antar Sel Pada Baris yang Sama 
Komparasi H0 H1 Fobs Ftabel DK 

1211 µµ vs  1211 µµ =

 
1211 µµ ≠

 

9,4080 11,05 {F | F> 11,05} 

1311 µµ vs  
1311 µµ =

 
1311 µµ ≠

 

21,1335 11,05 {F | F > 11,05} 

1312 µµ vs  1312 µµ =

 
1312 µµ ≠

 

3,0711 11,05 {F | F > 11,05} 

2221 µµ vs  2221 µµ =

 
2221 µµ ≠

 

10,5043 11,05 {F | F > 11,05} 

2321 µµ vs  2321 µµ =

 
2321 µµ ≠

 

79,4594 11,05 {F | F > 11,05} 

2322 µµ vs  2322 µµ =

 
2322 µµ ≠

 

25,9728 11,05 {F | F > 11,05} 
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D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Komparasi ganda merupakan uji lanjut pasca analisis variansi (Anava). Dari 

kesimpulan atau hasil penelitian maka perlu diperlakukan komparasi ganda atau uji 

lanjut pasca anava, berikut tabel rataan data hasil penelitian 

Tabel 4.9 Rangkuman Rataan Data Hasil Penelitian 
 

Kemampuan Awal Siswa 
 

Pendekatan 
Pembelaajaran Tinggi (B1) Sedang (B2) Rendah (B3) 

 
Rataan 

Marginal 

Kontekstual 60,6667 47,9310 42,2222 47,7500 

Langsung 52,9412 41,3636 21,5217 40,5696 

Rataan 
Marginal 

55,3061 45,0980 34,1525  

 

1. Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama adalah Prestasi belajar siswa dengan model pembelajaran 

kontekstual lebih baik dari pada prestasi belajar siswa dengan model pembelajaran 

langsung. 

Dari hasil uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, terlihat bahwa 

H0A ditolak. Ini berarti bahwa hasil belajar matematika siswa pada pokok bahasan 

barisan dan deret berbeda antara siswa yang belajar menggunakan model 

pembelajaran kontekstual dengan model pembelajaran langsung. Dari Tabel 4.9 

diatas menunjukkan bahwa rataan hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kontekstual lebih baik dibanding dengan rataan hasil belajar siswa 

yang menggunakan model pembelajaran langsung, sehingga prestasi belajar siswa 
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dengan model pembelajaran kontekstual lebih baik dari pada prestasi belajar siswa 

dengan model pembelajaran langsung. 

 

2. Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua adalah Prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan 

awal tinggi lebih baik dari pada prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan 

awal sedang atau rendah dan prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan 

awal sedang lebih baik dari pada prestasi belajar siswa yang mempunyai 

kemampuan awal rendah. 

Dari hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, terlihat bahwa H0B 

ditolak. ini berarti terdapat perbedaan hasil belajar matematika  pokok bahasan 

barisan dan deret pada siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi, sedang 

maupun rendah. Selanjutnya dilakukan analisis komparasi ganda dengan metode 

Schefee dan diperoleh hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.6 

a.   F.1-.2 = 15,2781 masuk dalam daerah kritik sehingga H0 ditolak, ini berarti 

bahwa kemampuan awal yang tinggi memberikan kontribusi yang lebih baik 

dari pada kemampuan awal sedang terhadap prestasi belajar barisan dan deret. 

b.   F.1-.3 = 70,2760 masuk dalam daerah kritk sehingga H0 ditolak, ini berarti 

bahwa kemampuan awal yang tinggi memberikan kontribusi yang lebih baik 

dibanding dengan kemampuan awal rendah terhadap prestasi belajar barisan 

dan deret. 
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c.   F.2-.3 = 19,2272 masuk dalam daerah kritik sehingga H0 ditolak, ini berarti 

bahwa kemampuan awal sedang memberikan kontribusi yang lebih baik 

dibanding dengan kemampuan awal rendah terhadap prestasi belajar barisan 

dan deret.  

Kesimpulanya adalah Prestasi belajar siswa yang mempunyai 

kemampuan awal tinggi lebih baik dari pada prestasi belajar siswa yang 

mempunyai kemampuan awal sedang atau rendah dan prestasi belajar siswa yang 

mempunyai kemampuan awal sedang lebih baik dari pada prestasi belajar siswa 

yang mempunyai kemampuan awal rendah. 

 

3. Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga adalah pada masing-masing klasifikasi kemampuan 

awal, prestasi belajar siswa pada model pembelajaran kontekstual lebih dari pada 

model pembelajaran langsung. 

Dari hasil uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, terlihat bahwa 

H0AB ditolak. Ini berarti ada interaksi antara penggunaan model pembelajaran dan 

kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya dilakukan analisis 

komparasi ganda dengan metode Schefee dan diperoleh hasil yang ditunjukkan pada 

Tabel 4.7 

 a. F11-21 = 3,6445 tidak masuk dalam daerah kritik sehingga H0 diterima, ini berarti 

bahwa pada siswa yang berkemampuan awal tinggi pada pembelajaran 
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kontekstual memberikan kontribusi yang sama baiknya dengan siswa yang 

berkemampuan awal tinggi pada pembelajaran langsung 

b.  F12-22 = 3,1656 tidak masuk dalam daerah kritik sehingga H0 diterima, ini berarti 

bahwa pada siswa yang berkemampuan awal sedang pada pembelajaran 

kontekstual memberikan kontribusi yang sama baiknya  dengan siswa yang 

berkemampuan awal sedang pada pembelajaran langsung 

c.  F13-23 = 35,2821 masuk dalam daerah kritk sehingga H0 ditolak, ini berarti bahwa 

pada siswa yang berkemampuan awal rendah pada pembelajaran kontekstual 

memberikan kontribusi yang lebih baik dibanding dengan siswa yang 

berkemampuan rendah pada pembelajaran langsung. 

Kesimpulannya adalah pada klasifikasi kemampuan awal tinggi dan sedang 

pada model pembelajaran kontekstual sama baiknya dengan model pembelajaran 

langsung terhadap prestasi belajar siswa, sedangkan pada kemampuan awal rendah 

pada model pembelajaran kontekstual lebih baik dari pada model pembelajaran 

langsung terhadap prestasi belajar siswa. 

 Dari hasil penelitian yang diperoleh ternyata tidak sama dengan hipotesis 

diatas, ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : 

a.  Materi barisan dan deret adalah termasuk materi dengan kategori sedang, jika 

ditinjau dari tingkat kesulitannya. Siswa yang mempunyai kemampuan awal 

tinggi dan sedang tidak begitu mengalami kesulitan dalam menerima dan 

memahami materi ini.  
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b. Siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi dan sedang pada pembelajaran 

langsung cenderung aktif dalam proses pembelajaran. Apabila menemui kesulitan 

mereka selalu aktif menanyakan kepada guru, sehingga hasil belaja yang dicapai 

tidak berbeda jauh  dengan siswa dengan pembelajaran kontekstual. 

c.  Siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah lebih mudah menerima dan 

memahami materi yang disampaikan dengan mengkaitkan ke hal-hal yang nyata, 

yang sebelunya sudah dialami dalam kehidupanya dibandingkan dengan hal-hal 

yang tidak nyata (abstrak), sehingga model pembelajaran kontekstual lebih efektif 

pengaruhnya pada siswa yang berkemampuan awal rendah 

d.  Dimungkinkan banyaknya siswa yang mengikuti les diluar jam sekolah, terutama 

siswa-siswa yang berkemampuan awal tinggi dan sedang sehingga model 

pembelajaran tidak terlalu berpengaruh bagi mereka. 

 

4. Hipotesis Keempat 

Hipotesis keempat adalah pada model pembelajaran kontekstual,  prestasi 

belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi lebih baik dari pada prestasi 

belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang atau rendah, dan prestasi 

belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang lebih baik dari pada 

prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah. 

Dari hasil uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, terlihat bahwa 

H0AB ditolak. Ini berarti ada interaksi antara penggunaan model pembelajaran dan 

kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya dilakukan analisis 
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komparasi ganda dengan metode Schefee dan diperoleh hasil yang ditunjukkan pada 

Tabel 4.8 

a. F11-12 = 9,4080 tidak masuk dalam daerah kritik sehingga H0 diterima, ini berarti 

bahwa pada pembelajaran kontekstual kemampuan awal tinggi dengan 

kemampuan awal sedang sama baiknya dalam memberikan kontribusi terhadap 

prestasi belajar barisan dan deret 

b.  F11-13 = 21,1335 masuk dalam daerah kritik sehingga H0 ditolak, ini berati bahwa 

pada pembelajaran kontekstual kemampuan awal tinggi lebih baik dalam 

memberikan kontribusinya dibanding dengan kemampuan awal rendah terhadap 

prestasi belajar barisan dan deret 

c.  F12-13 = 3,0711 tidak masuk dalam daerah kritik sehingga H0 diterima, ini berarti 

bahwa pada pembelajaran kontekstual kemampuan awal sedang dengan 

kemampuan awal rendah sama baiknya dalam memberikan kontribusi terhadap 

prestasi belajar barisan dan deret 

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah pada pembelajaran kontekstual siswa 

yang mempunyai kemampuan awal tinggi lebih baik dari pada siswa yang 

mempunyai kemampuan awal rendah terhadap prestasi belajar siswa, sedang 

klasifikasi yang lain sama baiknya terhadap prestasi belajar siswa. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh ternyata tidak sama dengan hipotesis 

diatas, ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : 

a.  Model pembelajaran kontekstual dianggap model pembelajaran yang baru bagi 

siswa, sehingga siswa tertarik dan aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini 
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meenjadikan pengaruh yang baik dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, 

terutama siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah. 

b.  Penyampaian materi pelajaran matematika dengan mengkaitkan pada dunia 

nyata sangat mudah diterima dan dipahami siswa yang berkemampuan awal 

tinggi, sedang maupun rendah. Hal ini berakibat prestasi belajar siswa yang 

berkemampuan awal tinggi, sedang dan rendah sama baiknya kecuali pada 

siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi lebih baik dari pada siswa yang 

mempunyai kemampuan awal rendah, ini disebabkan perbedaan kemampuan 

awal yang sangat besar. 

5.  Hipotesis Kelima 

Hipotesis kelima adalah pada model pembelajaran langsung,  prestasi 

belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi lebih baik dari pada 

prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang atau rendah, dan 

prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang lebih baik dari 

pada prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah. 

Dari hasil uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, terlihat 

bahwa H0AB ditolak. Ini berarti ada interaksi antara penggunaan model 

pembelajaran dan kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya 

dilakukan analisis komparasi ganda dengan metode Schefee dan diperoleh hasil 

yang ditunjukkan pada Tabel 4.8 

a.  F21-22 = 10,5043 tidak masuk dalam daerah kritik sehingga H0 diterima, ini 

berarti bahwa pada pembelajaran langsung kemampuan awal tinggi dengan 
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kemampuan awal sedang sama baiknya dalam memberikan kontribusi terhadap 

prestasi belajar barisan dan deret 

b. F21-23 = 79,4594 masuk dalam daerah kritik sehingga H0 ditolak, ini berati bahwa 

pada pembelajaran langsung kemampuan awal tinggi lebih baik dalam 

memberikan kontribusinya dibanding dengan kemampuan awal rendah terhadap 

prestasi belajar barisan dan deret 

c.  F22-23 = 25,9728 masuk dalam daerah kritik sehingga H0 ditolak, ini berati bahwa 

pada pembelajaran langsung kemampuan awal sedang lebih baik dalam 

memberikan kontribusinya dibanding dengan kemampuan awal rendah terhadap 

prestasi belajar barisan dan deret 

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah pada pembelajaran langsung siswa 

yang mempunyai kemampuan awal tinggi sama baiknya dengan siswa yang 

berkemampuan awal sedang terhadap prestasi belajar siswa, siswa yang mempuyai 

kemampuan awal tinggi dan sedang lebih baik dari pada siswa yang mempunyai 

kemampuan awal rendah terhadap prestasi belajar siswa 

Dari hasil penelitian yang diperoleh ternyata tidak sama dengan hipotesis 

diatas, ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : 

a. Siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi dan sedang pada 

pembelajaran langsung cenderung aktif dalam proses pembelajaran. Apabila 

menemui kesulitan mereka selalu aktif menanyakan kepada guru, sehingga 

hasil belaja yang dicapai tidak berbeda jauh.  
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b. Siswa yang berkemampuan awal rendah dengan pembelajaran langsung 

sangat kesulitan dalam menerima dan memahami materi karena materi yang 

disampaikan bersifat abstrak. siswa tersebut cenderung pasif dalam proses 

pembelajaran, sehingga prestasi belajarnya sangat rendah. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran apa yang diselidiki 

dan dapat pula menggambarkan hasil kajian maupun analisisnya. Dari kesimpulan ini 

dapat ditarik inti dari permasalahan di dalam penelitian ini, yaitu : 

1.  Prestasi belajar siswa dengan model pembelajaran kontekstual lebih baik dari 

pada prestasi belajar siswa dengan model pembelajaran langsung. 

2. Prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi lebih baik 

dari pada prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang 

atau rendah dan prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal 

sedang lebih baik dari pada prestasi belajar siswa yang mempunyai 

kemampuan awal rendah. 

3. Pada klasifikasi kemampuan awal tinggi dan sedang pada model pembelajaran 

kontekstual sama baiknya dengan model pembelajaran langsung terhadap 

prestasi belajar siswa, sedangkan pada kemampuan awal rendah pada model 

pembelajaran kontekstual lebih baik dari pada model pembelajaran langsung 

terhadap prestasi belajar siswa. 

4. Pada pembelajaran kontekstual siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi 

lebih baik dari pada siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah 

terhadap prestasi belajar siswa, sedang klasifikasi yang lain sama baiknya 

terhadap prestasi belajar siswa. 
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5.  Pada pembelajaran langsung siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi 

sama baiknya dengan siswa yang berkemampuan awal sedang terhadap 

prestasi belajar siswa, siswa yang mempuyai kemampuan awal tinggi dan 

sedang lebih baik dari pada siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah 

terhadap prestasi belajar siswa 

 

B. Implikasi Hasil Penelitian 

Dari kesimpulan di atas dinyatakan bahwa terdapat pengaruh penggunaan model 

pembelajaran kontekstual dan model pembelajaran langsung terhadap hasil belajar siswa 

kelas XII.IS SMA di sragen pada pokok bahasan barisan dan deret. Dengan kata lain 

terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas XII.IS SMA di sragen dengan model 

pembelajaran kontekatual dengan hasil belajar siswa kelas XII.IS SMA di Sragen dengan 

model pembelajaran langsung. Dilihat dari rata-rata hasil belajar siswa pada masing-

masing tingkat kemampuan awal, model pembelajaran kontekstual lebih baik daripada 

model pembelajaran langsung. Berdasarkan hal tersebut diatas, implikasi dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Model pembelajaran kontekstual memuat tujuh komponen, adapun penjelasan 

masing-masing komponen dan implikasinya dalam pembelajaran sebagai berikut: 

a. Konstruktivis 

Upata guru supaya siswa mampu mengkontruksi pengetahuan lebih 

optimal dengan menyediakan kegiatan belajar, seperti lember kegiatan, alat 

peraga, dan atau soal-soal pemecahan masalah. Siswa secara individu atau 
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berkelompok mengkontruksi sendirikonsep yang sedang dipelajari. Selama proses 

belajar mengajar berlangsung, guru melakukan pengamatan dan membantu 

siswayang memerlukan atau yang mengalami kesulitan dalam belajar. Dalam hal 

ini pembelajaran berpusat pada siswa dan guru sebagai fasilitator dan mediator. 

b. Inkuiri 

Dengan mengkondisikan siswa membangun sendiri pengetahuan baru, 

maka ketrampilan menemukan sendirikonsep-konsep dalam matematika akan 

tertanam dalam diri siswa secara mendalam, sehingga bermakna bagi siswa. 

Konsep yang didapat akan mudah diimplikasikan dan direfleksikan kembali 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi. 

c. Bertanya 

Dalam proses kontruksi dan inkuiri berjalan seiring dengan meningkatnya 

kemampuan bertanya dan menjawab siswa, karena dalam proses belajar selalu 

berkomunikasi antar teman maupun dengan guru, yaitu saling bertanya dan 

menjawab pertanyaan. Untuk lebih mengoptimalkan kemampuan bertanya dan 

menjawab bagi siswa, guru perlu menggunakan teknik bertanya efektif. Misalnya 

ada siswa yang menjawab tidak langsung dijawab oleh guru tetapi dilempar lebih 

dulu ke siswa lain, dan apabila ada siswa yang menanggapi suatu pertanyaan tidak 

langsung dibenarkan atau disahkan oleh guru tetapi dimintakan pendapat kepada 

siswa lian terlebih dahulu. Pada akhirnya tugas guru menggarisbawahi atau 

menyimpulkan hasil diskusi dengan teknik tanya jawab tersebut. 

d. Masyarakat belajar. 
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Suasana belajar didalam kelas perlu diciptakan oleh guru dengan cara 

melatih siswa kooperatif. Salah satu keuntungan belajar kooperatif adalah siswa 

berperan aktif dalam belajar, sehingga dengan aktivitas belajar yang tinggi maka 

suasana didalam dan diluar kelas akan tercipta suasana belajar. 

e. Pemodelan 

Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif perlu 

diciptakan oleh seorang guru. Model pembelajaran yang bervariasi perlu 

dilakukan guru dalam rangka memotifasi belajar siswa, salah satunya dengan 

model belajar yang cocok sehingga akan ditiru dan dikembangkan siswa untuk 

belajar selanjutnya. 

f. Refleksi 

Siswa dapat dikatakan telah memiliki kompetensi terhadap konsep tertentu, 

apabila siswa dapat mengungkapkan kembali pengetahuan tersebut atau dapat 

menerapkan ke masalah yang lain. Dengan demikian siswa dapat merefeksikan 

kembali pengetahuan yang telah dipahami, guru dapat melakukan dengan cara 

tanya jawab diakhir pembelajaran tentang materi yang telah dipelajari, atau 

dengan memberikan tes akhir atau meminta kepada siswa untuk membuat catatan 

ringkasan hasil belajarnya. 

 

g. Penilaian otentik 

Disamping melakukan tes akhir pembelajaran, guru juga melakukan 

pengamatan proses belajar siswa, karena proses belajar lebih penting untuk 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxxx 

diamati dari pada sekedar melakukan tes akhir. Dengan melakukan penilaian 

proses belajar guru segera mengetahui kekurangan dan kelebihan siswa dalam 

belajar, sehingga guru dapat lebih cepat mengambil tindakan terhadap 

sekelompok siswa yang perlu mendapatkan remidial dan sekelompok siswa yang 

perlu diberikan pengayaan.  

 

Ketujuh komponen dalam pembelajaran kontekstual diatas diharapkan dapat 

dikembangkan dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah menengah atas seperti 

yang telah direkomendasikan oleh Direktorat Pendidikan Lanjut Pertama, bahwa 

Model pembelajaran kontekstual  sebagai salah satu alternatif model pembelajaran 

yang digunakan di sekolah menengah atas atau sederajat. 

 

2. Implikasi praktis hasil penelitian adalah model pembelajaran kontekstual dapat 

digunakan guru dalam rangka meningkatkan hasil belajar matematika. Aplikasi 

pembelajaran kontekstual ini harus didukung oleh ketrampilan guru dalam memilih 

sarana dan masalah yang konteks dengan siswa.Hasil lain yang bisa diungkap dari 

penelitian ini adalah terdapat perbedaan pengaruh kemampuan awal tinggi, sedang 

dan rendah terhadap hasil belaajar matematika pada pokok bahasan barisan dan deret.  

 

C. Saran 

Berkaitan dengan kesimpulan pada penelitian ini, yaitu adanya perbedaan 

penggaruh penggunaan model pembelajaran kontekstual dan model pembelajaran 
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langsung terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan barisan dan deret dan adanya 

perbedaan pengaruh kemampuan awal siswa terhadap hasil belajarnya pada siswa kelas 

XII.IS SMA di Sragen, disarankan kepada : 

 

1. Pengambil kebijakan pendidikan di daerah 

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang saat ini masih ketinggalan 

dengan negara lain, disarankan lembaga-lembaga pendidikan daerah seperti Dinas  

Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota merekomendasikan tenaga 

kependidikan untuk mengembangkan inovasi-inovasi pembelajaran, seperti 

pengembangan model-model pembelajaran dan srtategi-strategi pembelajaran. 

Upaaya ini dapat dilakukan dengan memberikan penataran-penataran, pelatihan –

pelatihan maupun memberikan biasiswa kepada guru untuk meneruskan pendidikan 

profesi. 

2. Kepala Sekolah 

Untuk dapat membuka wawasan guru terhadap inovasi untuk mengembangkan 

model-model pembelajaran dengan memberi kesempatan kepada guru-guru dalam 

mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, workshop, diklat dan pelatihan 

tindakan kelas. Sehingga membawa dampak meningkatnya mutu guru dalam 

melaksanakan pembelajaran di lingkungan tugas masing-masing. 

c. Guru 

Hendaknya program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) diaktifkan 

dan diberdayakan agar diantara guru bisa saling bermusyawarah memecahkan 
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berbagai persoalan pembelajaran dan menemukan berbagai solusi yang tepat. Guru 

lebih aktif dan kreatif mengembangkan diri dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan 

ilmiah seperti seminar, workshop, diklat dan pelatihan tindakan kelas. Sehingga 

membawa dampak meningkatnya mutu guru dalam melaksanakan pembelajaran di 

lingkungan tugas masing-masing. 

b. Rekan Peneliti 

Penelitian ini baru mengungkap pengaruh model pembelajaran kontekstual 

terhadap prestasi belajar siswa . padahal masih banyak model-model pembelajaran 

pembelajaran yang perlu diteliti dan dikembangkan. Hasil dari penelitian ini sedikit 

banyak memberi peran dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 
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LEMBAR KERJA SISWA I 
 
 

1. Seorang akrobatik ingin membuat landasan luncur untuk melewati beberapa 

mobil dengan sepeda motor. Dia akan mendirikan tiang-tiang penyangga 

landasan dengan panjang yang berbeda beda. Tiang yang terpendek panjangnya 

50 cm, kemudian tiang berikutnya mempunyai selisih panjang 10 cm dan 

seterusnya untuk tiang berikutnya : 

 

SOAL YANG HARUS DISELESAIKAN 

1. jika tiang itu diumpamakan dengan sedotan , buatlah kerangka landasan itu  

sampai tiang ke-10. 

2. Berapa panjang tiang pertama 

3. Berapa panjang tiang ke-2 

4. Berapa panjang tiang ke-3 

5. Berapa panjang tiang ke-4 

6. Berapa panjang tiang ke-5 

7. Berapa panjang tiang ke-10 

8. Jika diterukan berapa panjang yang ke-20 

9. Rumuskan panjang tiang ke-n 

10. Apa yang dapat disimpulkan dari permasalahan ini 
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Kunci jawaban LKS I 

1. Gambar tiang.. 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Dst… 

 

                                                                                                    

 

2.  Kita perhatikan bahwa tiang pertama panjangnya 50 cm 

  Atau U1 = 50 cm  

3. Tiang kedua  : U2 = 50 + 10 = 60 

 4. Tiang ketiga : U3 = 50 + 10 + 10 = 50 + 2.10 = 70 

5. Tiang keempat : U4 = 50 + 10 + 10 + 10  = 50 + 3. 10 = 80      

6. Tiang kelima : U5 = 50 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50 + 4.10 = 90 

7.  U10 = 50 + 9.10 = 140 

8.  U20 = 50 + 19.10 = 240 

9.    Un = 50 + (n-1).10 

            10.  Jika suku pertama (U1) = a dan selisih antara suku-suku yang berurutan adalah 

U1   U2     U3     U4     U5     U6    U7    U8     U9     U10 
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    beda (b) maka dapat disimpulkan bahwa rumus suku ke-n  Un = a + (n-1).b  

      Uraian diatas dinamakan barisan Aritmatika.      

LEMBAR KERJA SISWA II 
 

1. Seorang akrobatik ingin membuat landasan luncur untuk melewati beberapa mobil 

dengan sepeda motor. Dia akan mendirikan tiang-tiang penyangga landasan 

dengan panjang yang berbeda beda. Tiang yang terpendek panjangnya 50 cm, 

kemudian tiang berikutnya mempunyai selisih panjang 10 cm dan seterusnya 

untuk tiang berikutnya : 

 

SOAL YANG HARUS DISELESAIKAN 

 

1. Jika anda mengambil 3 tiang yang berurutan, bagaimanakah hubungan antara 

ketiga tiang tersebut 

2. Tiga bilangan membentuk barisan aritmatika jika suku pertama adalah 5 dan 

suku ketiga adalah 30 . tentukan suku keduanya 

3. Suku ke 10 suatu barisan aritmatika adalah 41. jika suku ke-7 adalah 29 

tentukan suku ke 20 

4. Diantara bilangan-bilangan 8 dan 173 disisipkan 32 buah bilangan sehingga 

terjadi barisan aritmatika. Tentukan beda dari barisan tersebut dan rumus suku 

ke-n 
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KUNCI JAWABAN LKS II 

 

1. Misal kita ambil tiang pertama (U1), tiang kedua (U2) dan tiang ketiga (U3) 

50, 60, 70 , hubungannya adalah jika suku ditengan dikalikan dua maka hasiknya 

jumlah dari kedua suku dipinggirnya.  

  2.60 = 50 + 70 

   120 = 120 

dapat dirumus  2.Un = Un-1 + Un+1  

2. 2U2 = U1 + U3 

2U2 = 5 + 30 

2U2 = 35 

U2 = 17,5 

 3.  U10 = 41      a + 9b = 41           a + 9.4 = 41 

        U7 = 29      a + 6b = 29            a + 36 = 41 

                                  3b = 12                    a = 5  

                                     b = 4 

         U20 = a + 19b   

         U20 = 5 + 19.4 

         U20 = 81 
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4. U1 = a = 8       U34 = 173     

    U34 = a + 33.b                        Rumus suku ke-n  adalah 

    173 = 8 + 33.b                        Un = a + (n-1)b 

     165 = 33.b      b = 5                Un = 8 + (n-1).5      Un = 5n + 3 

LEMBAR KERJA SISWA III 
 

11. Seorang akrobatik ingin membuat landasan luncur untuk melewati beberapa 

mobil dengan sepeda motor. Dia akan .mendirikan tiang-tiang penyangga 

landasan dengan panjang yang berbeda beda. Tiang yang terpendek panjangnya 

50 cm, kemudian tiang berikutnya mempunyai selisih panjang 10 cm dan 

seterusnya untuk tiang berikutnya : 

 

 

SOAL YANG HARUS DISELESAIKAN 

 

1. jika tiang itu diumpamakan dengan sedotan , buatlah kerangka landasan itu  

sampai tiang ke-10. 

2. Berapa panjang 5 tiang yang pertama 

3. Berapa panjang 10 tiang yang pertama 

4. Rumuskan panjang n tiang yang pertama 

5. Apa yang dapat disimpulkan dari permasalahan ini 
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KUNCI JAWABAN LKS III 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Dst… 

 

                                                                                                    

 

1. Jika kita menggabungkan  peraga dari dua kelompok maka akan 

didapatkan tiang –tiang dengan panjang yang sama. 

 

 

 

 

 

U1   U2     U3     U4     U5     U6    U7    U8     U9     U10 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxli 

 

                                                                       Dst… 

 

                                                                                                    

 

2.  Jumlah 5 tiang yang pertama adalah : 

 
2

5)( 51 UU +
= 350

2

5)9050(
=

+
 

3. Jumlah 10 tiang yang pertama adalah:  

2

10)( 101 UU +
= 950

2

10)14050(
=

+
 

4. Rumus n tiang yang pertama adalah :  

       
2

)( 1 nUnU +
 

5. Dari uraian diatas , jika jumlah n suku pertama dilambangkan dengan Sn , 

suku pertama a , beda b dan Un suku ke-n. maka rumus dituliskan dengan 

 
2

)( 1 nUnU
Sn

+
=  

2

))1(( nbnaa
Sn

−++
=  

2

))1(2( nbna
Sn

−+
=  

    ))1(2(
2

bna
n

Sn −+=  

Uraian diatas  dinamakan deret aritmatika 

U1   U2     U3     U4     U5     U6    U7    U8     U9     U10 
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LEMBAR KERJA SISWA IV 
 

Alkisah dinegeri Dongeng seorang raja akan memberikan hadiah kepada juara catur di 

negeri itu. Ketika raja bertanya hadiah apa yang diinginkan oleh abu, sang juara, 

menjawab bahwa dia menginginkan hadiah beras yang jumlahnya adalah banyaknya 

beras di persegi terakhir papan catur yang diperoleh dari kelipatan beras 1 kg di 

persegi pertama, 2 kg di persegi kedua, 4 kg dipersegi ke tiga, dan seterusnya. Raja 

yang mendengar permintaan itu langsung menyetujui karena raja berfikir bahwa 

hadiah yang diminta itu begitu sederhana. Apakah memang hadiah itu begitu 

sederhana..? 

 

SOAL YANG HARUS DISELESAIKAN 

1. Berapa hadiah yang diterima pada persegi ke-3 

2. Berapa hadiah yang diperoleh pada persegi ke-6 

3. Tentukan rumus untuk menentukan banyaknya hadiah pada persegi ke-n 

4. Berapa hadiah yang diperoleh pada persegi terakhir 

5. Apa yang dapat disimpulkan dari permasalahan ini 
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KUNCI  JAWABAN LKS IV 

1 
 

   1 

2 
 

  2 
 

3 
 

  4 

4 
 

   8 
 

5 
 

  16 

6 
 

  32 
 

7 
 

64 

8 
 

  128 

16 
 

……. 

15 
 

……. 

14 
 

……. 

13 
 

……. 

12 
 

……. 

11 
 

……. 

10 
 

……. 

9 
 

……. 
17 18 19 20 21 22 23 24 

32 31 30 29 28 27 26 25 

33 34 35 36 37 38 39 40 

48 47 46 45 44 43 42 41 

49 50 51 52 53 54 55 56 

64 63 62 61 60 59 58 57 

 

1. hadiah yang diterima pada persegi ke-3 adalah 4 

2. hadiah yang diperoleh pada persegi ke-6 adalah 32 

3. Tentukan rumus untuk menentukan banyaknya hadiah pada persegi ke-n 
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U1 = 1 

U2 = 1.2 = 1.21
 = 2 

U3 = 1.2.2 = 1.22 = 4 

U4 = 1.2.2.2 = 1.23 = 8 

U5 = 1.2.2.2.2.= 1.24 = 16 

U6 = 1.2.2.2.2.2 = 1.25 = 32 

…. 

Un = 1.2n-1 

4. Berapa hadiah yang diperoleh pada persegi terakhir 

      Hadiah terakhir = U64 = 1.264 

5. Apa yang dapat disimpulkan dari permasalahan ini 

Kesimpulan : Jika suku pertama suatu barisan geometri adalah a, 

kelipatan adalah rasio r maka rumus suku ke-n dari barisan geomeri 

adalah Un = arn-1 
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LEMBAR KERJA SISWA V 
 

Pak Partono adalah  Seorang pedagang buah, pada bulan pertama dia mendapatkan 

keuntungan Rp. 300.000,- . pada bulan kedua keuntungan berlipat menjadi Rp. 

600.000,-. Pada bulan berikutnya keuntungannya menjadi berlipat 2 kali dari bulan 

sebelumnya, begitu dan seterusnya.. 

 

SOAL YANG HARUS DISELESAIKAN 

1. Berapa keutungan yang diperoleh pak Partono selama 2 bulan 

2. Berapa keutungan yang diperoleh pak Partono selama 3 bulan 

3. Berapa keutungan yang diperoleh pak Partono selama 4 bulan 

4. Berapa keutungan yang diperoleh pak Partono selama 5 bulan 

5. Bagaimana rumus untuk menghitung jumlah seluruh keuntungan Pak Partono 

selama n bulan ? 
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6. Apa yang dapat disimpulkan dari permasalahan ini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUNCI  JAWABAN LKS V 
 

1. Keuntungan bulan kedua adalah    

300.000.2 = 600.000 

keuntungan selama dua bulan  

300.000 + 600.000 = 900.000 

2. Keuntungan bulan ketiga adalah 

600.000.2 = 1.200.000 

keuntungan selama tiga bulan 

900.000 + 1.200.000 = 2.100.000 

3. Keuntungan bulan keempat adalah 

1.200.000.2 = 2.400.000 

keuntungan selama empat bulan 
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2.100.000 + 2.400.000 = 4.500.000 

4. Keuntungan bulan kelima adalah 

2.400.000.2 = 4.800.000 

keuntungan selama lima bulan  

4.500.000 + 4.800.000 = 9.300.000 

 

5. Keuntungan selama n adalah 

 
U1, U2, U3, U4, ……………….,Un  merupakan barisan geometri, maka 

Sn = U1 + U2 + U3 + U4 +……………+ Un 

Sn = a     + ar +ar2 + ar3 +……………+ arn-1 

 

Jika Sn dikalikan dengan r maka diperoleh 

rSn =         ar +ar2 + ar3 +……………+ arn-1 + arn   

Sn = a     + ar +ar2 + ar3 +………  … + arn-1     -_         

rSn-Sn =  arn – a 

Sn( r – 1) = a( rn – 1) 

)1(

)1(

−

−
=

r

ra
Sn

n

   untuk r >1   atau  

)1(

)1(

r

ra
Sn

n

−

−
=   untuk r < 1 

 

7. Kesimpulan bahwa deret geometri adalah jumlah dari barisan geometri 
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   dengan rumus   
)1(

)1(

−

−
=

r

ra
Sn

n

   untuk r >1   atau  

                             
)1(

)1(

r

ra
Sn

n

−

−
=   untuk r < 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA VI 
 

hitung luas dari seluruh ubin, jika ubin yang pertama luasnya  4 m , ubin yang 

berikutnya setengahnya dari ubin yang pertama, begitu seterusnya sampai tak hingga 

 

 

 

SOAL YANG HARUS DISELESAIKAN 
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1. berapa luas seluruh ubin 

2. Apa yang dapat disimpulkan dari permasalahan ini 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUNCI JAWABAN LKS VI 
 

 

dst… 
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 cl 

                                   dst.. 

 

dari hasil diatas dapat dilihat bahwa nilai mendekati 16 

Rumus deret geometri tak hingga 

      S
r

a

−
=∞

1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA VII 
 
 

1. jika Anto menabung di bank sebesar  Rp. 100.000,- dia mendapatkan bunga 

tetap sebesar 2% per bulan. Berapa uang Anto setelah satu tahun. 

2.  Bulan Januari 2006, Eko menabung uang di bank sebesar Rp. 100.000,-. Pada 

bulan Februari menabung sebesar Rp. 150.000,- Bulan berikutnya sebesar Rp. 

200.000,-. Demikian seterusnya sampai bulan Desember 2006. Tentukan jumlah 

seluruh tabungan Eko sampai dengan akhir tahun 2006. 
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KUNCI JAWABAN LKS VII 
 

1. Soal ini penerapan dari barisan aritmatika 

Suku pertama (a) = 100.000 

Beda (b) = 2% dari 100.000 = 2000 

Uang anto selama setahun ( 12 bulan ) artinya mencari suku ke -12 atau U12 

Un = a + (n-1).b 

U12 = 100.000 + (12-1).2000 
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U12 = 100.000 + 22.000 

U12 = 122.000 

Jadi uang anto selama 12 bulan adalah 122.000 

 
2.  Jika tabungan Eko pada bulan Januari adalah U1 = Rp. 100.000,- 

  Jika tabungan Eko pada bulan Februari adalah U2 = Rp. 150.000,- 

      Jika tabungan Eko pada bulan Maret adalah U3 = Rp. 200.000,- 

      Jika tabungan Eko pada akhir tahun 2006 adalah = U12    

       Maka dapat ditulis sebagai berikut : 

                     100.000 + 150.000 + 200.000 + .... + U12 

   

   Tampak bahwa karakteristik masalah berkaitan dengan model matematika      

berbentuk deret aritmatika, dengan suku pertama a = 100.000  dan  beda b = 

50.000 

 

 

      Berdasarkan hal diatas, maka U12  ditentukan melalui hubungan 

  U12  = a + 11b 

   = 100.000 + 11. (50.000) 

   = 100.000 + 550.000 

   = 650.000 

 Jumlah dua belas suku deret aritmatika ditentukan melalui hubungan 
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  Sn  = 
2

n
 (a + Un) 

  S12 = 
2

12
 (100.000 + 650.000) 

   = 6 . (750.000) 

   = 4.500.000 

Jadi jumlah seluruh tabungan Eko sampai dengan akhir tahun 2006  

adalah  Rp. 4.500.000,- 
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LEMBAR KERJA SISWA I 
 
 

1. Tentukan suku pertama, beda dan rumus suku ke-n barisan aritmatika berikut. 

a. 4, 7, 10, 13, … 

b. –3, -1, 1, 3, … 

c. 16, 12, 8, 4, … 

2. Tentukan rumus suku ke-n dan suku ke-100 dari barisan aritmatika berikut. 

a. 2, 3, 4, … 

b. –5, -2, 1, … 

c. 13,  11, 9, .. 

3.  Suku pertama sebuah barisan aritmatika 2, sedangkan bedanya sama dengan 6 

maka : 

a. Carilah suku ke-10 

b. Carilah rumus suku ke-n 

c. Suku ke berapa yang nilainya sama dengan 32 
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KUNCI JAWABAN LKS I 

1. Tentukan suku pertama, beda dan rumus suku ke-n barisan aritmatika berikut. 

a. 4, 7, 10, 13, … 

b. –3, -1, 1, 3, … 

c. 16, 12, 8, 4, … 

Jawab. 

a. 4, 7, 10, 13, … 

Suku pertama   : a = 4 

Beda/selisih  : b = 7-4 = 3 

Rumus suku ke-n : Un  = a + (n-1)b 

    = 4 + (n-1).3 

    = 3n + 1 

b. –3, -1, 1, 3, … 

Suku pertama   : a = -3 

Beda/selisih  : b = (-1)-(-3) = 2 

Rumus suku ke-n : Un  = a + (n-1)b 

    = -3 + (n-1).2 

    = 2n - 1 

c. 16, 12, 8, 4, … 

Suku pertama   : a = 16 

Beda/selisih  : b = 8-12 = -4 

Rumus suku ke-n : Un  = a + (n-1)b 
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    = 16 + (n-1).(-4) 

    = -4n + 20 

 

2. Tentukan rumus suku ke-n dan suku ke-100 dari barisan aritmatika berikut. 

d. 2, 3, 4, … 

e. –5, -2, 1, … 

f. 13,  11, 9, .. 

Jawab. 

a. 2, 3, 4, … 

Rumus suku ke-n : Un  = a + (n-1)b 

    = 2 + (n-1).1 

    = n + 1 

Suku ke-100 :  U100  = 100 + 1 

   = 101 

 

b. –5, -2, 1, … 

Rumus suku ke-n : Un  = a + (n-1)b 

    = -5 + (n-1).3 

    = 3n - 8 

Suku ke-100 :  U100  = 300 - 8 

   = 292 
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c. 13,  11, 9, .. 

Rumus suku ke-n : Un  = a + (n-1)b 

    = 13 + (n-1).(-2) 

    = -2n + 15 

Suku ke-100 :  U100  = -200 + 15 

   = -185 

 

3. Suku pertama sebuah barisan aritmatika 2, sedangkan bedanya sama dengan 6 

maka : 

a. Carilah suku ke-10 

b. Carilah rumus suku ke-n 

c. Suku ke berapa yang nilainya sama dengan 32 

 

Jawab : 

Diketahui  a = 2 

  b = 6 

 

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

 U10 = 2 + (10 - 1) . 6 

 U10 = 2 + 9 . 6 

 U10 = 2 + 54 

 U10 = 56 
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b.  Un = a + (n - 1) b 

 Un = 2 + (n - 1) . 6 

 Un = 2 + 6n - 6 

 Un  = 6n – 4 

 

c.  Un = 6n - 4 

 32 = 6n - 4 

 6n - 4 = 32 

      6n = 36 

   n = 6 
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LEMBAR KERJA SISWA II 
 

Diantara dua bilangan tersebut di bawah ini, ada sebuah bilangan sehingga ketiga 

bilangan ini memebentuk barisan aritmatika. Carilah bilangan tersebut 

1. 2, 8 

2. –1, 3 

3. –2, -6  

4. –9, -1  

5. 7, 17 
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KUNCI JAWABAN LKS II 

 

3. Misal kita ambil tiang pertama (U1), tiang kedua (U2) dan tiang ketiga (U3) 

50, 60, 70 , hubungannya adalah jika suku ditengan dikalikan dua maka hasiknya 

jumlah dari kedua suku dipinggirnya.  

  2.60 = 50 + 70 

   120 = 120 

dapat dirumus  2.Un = Un-1 + Un+1  

4. 2U2 = U1 + U3 

2U2 = 5 + 30 

2U2 = 35 

U2 = 17,5 

 3.  U10 = 41      a + 9b = 41           a + 9.4 = 41 

        U7 = 29      a + 6b = 29            a + 36 = 41 

                                  3b = 12                    a = 5  

                                     b = 4 

         U20 = a + 19b   

         U20 = 5 + 19.4 
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         U20 = 81 

4. U1 = a = 8       U34 = 173     

    U34 = a + 33.b                        Rumus suku ke-n  adalah 

    173 = 8 + 33.b                        Un = a + (n-1)b 

     165 = 33.b      b = 5                Un = 8 + (n-1).5      Un = 5n + 3 

LEMBAR KERJA SISWA III 
 
 

1. Hitunglah jumlah 100 suku pertama deret : 

 a.  1 + 3 + 5 + … 

               b. 13 + 8 + 3 + … 

2. Tentukan jumlah deret aritmatika berikut. 

a. 8 + 13 + … + 93 

b. 50 + 45 + 40 + … + 0 
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KUNCI JAWABAN LKS III 

 

1. Hitunglah jumlah 100 suku pertama deret : 

a. 1 + 3 + 5 + … 

b. 13 + 8 + 3 + … 

 

Jawab. 

a. 1 + 3 + 5 + … 

Deret aritmatika dengan a = 1 dan b = 2 

Sn = ))1(2(
2

1
bnan −+  

= )2).1100(1.2.(100.
2

1
−+  

= 50.(2 + 99).2 

= 50.101.2 

= 10100 

b. 13 + 8 + 3 + … 
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Deret aritmatika dengan a = 13 dan b = 5 

Sn = ))1(2(
2

1
bnan −+  

= )5).1100(13.2.(100.
2

1
−+  

= 50.(26 + 99).5 

= 50.125.2 

= 12500 

 

2. Tentukan jumlah deret aritmatika berikut. 

a. 8 + 13 + … + 93 

b. 50 + 45 + 40 + … + 0 

 Jawab. 

a. 8 + 13 + … + 93 

Deret aritmatika dengan a = 8, b = 5 dan Un = 93 

Kita cari dulu n : 

Un = a + (n-1)b →  93 = 8 + (n-1).5 

→  93 = 8 + 5n – 5 

→  n = 18 

Sn = )(
2

1
nUan +  

= )938.(18.
2

1
+  

= 9.(101) 
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= 909 

b. 50 + 45 + 40 + … + 0 

Deret aritmatika dengan a = 50, b = -5 dan Un = 0 

Kita cari dulu n : 

Un = a + (n-1)b →  0 = 50 + (n-1).(-5) 

→  0 = 50 - 5n + 5 

→  n = 11 

Sn = )(
2

1
nUan +  

= )050.(11.
2

1
+  

= 11.(25) 

= 275 
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LEMBAR KERJA SISWA IV 
 

 

1. Tentukan suku pertama (a), rasio (r), dan rumus suku  

     ke-n barisan geometri berikut. 

 a. 1, 2, 4, 8, … 

 b. 2, 6, 18, 54, … 

 c. 4, 2, 1, ½ , … 

2. Tentukan rumus suku ke-n dan suku ke-8 dari barisan geometri berikut. 

a. 2, 4, 8, 16, … 

b. 1, 3, 9, 27, … 

c. 8, 4, 2, 1, … 
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KUNCI  JAWABAN LKS IV 

1. Tentukan suku pertama (a), rasio (r), dan rumus suku ke-n barisan geometri 

berikut. 

a.1, 2, 4, 8, … 

a. 2, 6, 18, 54, … 

b. 4, 2, 1, ½ , … 

Jawab.  

a. 1, 2, 4, 8, … 

Suku pertama : a = 1 

Rasio  : 
n

n

U

U
r 1+= = 

1

2
= 2 

Rumus suku ke-n : Un  = a rn-1 
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    = 1. 2n-1 

    = ½ 2n 

b. 2, 6, 18, 54, … 

Suku pertama : a = 2 

Rasio  : 
n

n

U

U
r 1+= = 

2

6
= 3 

Rumus suku ke-n : Un  = a rn-1 

    = 2. 3n-1 

    = 
3

2
3n 

c. 4, 2, 1, ½ , … 

Suku pertama : a = 4 

Rasio  : 
n

n

U

U
r 1+= = 

4

2
= ½  

Rumus suku ke-n : Un  = a rn-1 

    = 4. (½)n-1 

    = 8.2-n 

 

2. Tentukan rumus suku ke-n dan suku ke-8 dari barisan geometri berikut. 

d. 2, 4, 8, 16, … 

e. 1, 3, 9, 27, … 

f. 8, 4, 2, 1, … 

Jawab.  
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a. 2, 4, 8, 16, … 

Rumus suku ke-n  :   Un  = a.rn-1 

    = 2. 2n-1 

    = 2n 

Suku – 8 : U8 = 28  = 256 

 

b. 1, 3, 9, 27, … 

Rumus suku ke-n  :   Un  = a.rn-1 

    = 1. 3n-1 

    = 3n-1 

Suku – 8 : U8 = 38-1  = 37 = 2187 

 

c. 8, 4, 2, 1, … 

Rumus suku ke-n  :   Un  = a.rn-1 

    = 8. ( ½ ) n-1 

    = 23 . 2-n+1 

    = 24-n 

Suku – 8 : U8 = 24-8  = 2-4 = 
16

1
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LEMBAR KERJA SISWA V 
 

 

8. Hitunglah jumlah 5 suku pertama deret geometri berikut: 

a. 1 + 3 + 9 + … 

b. 8 + 4 + 2 + … 

2. Tentukan rumus yang sederhana jumlah n suku pertama dari deret  geometri 

berikut. 

       a. 1+2+4+8+ … 

    b.  27+9+3+1+ … 
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KUNCI  JAWABAN LKS V 
 
 

1. Hitunglah jumlah 5 suku pertama deret geometri berikut: 

a. 1 + 3 + 9 + … 

b. 8 + 4 + 2 + … 

Jawab. 

a. 1 + 3 + 9 + … 

Deret geometri dengan a = 1, r = 3 dan n = 5 

1

)1(

−

−
=

r

ra
S

n

n
  = 

13

)13.(1 5

−

−
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  =
13

)1243(

−

−
 

  = 
2

242
 

  = 121 

  

b. 8 + 4 + 2 + … 

Deret geometri dengan a = 8, r = 
2

1
 dan n = 5 

r

ra
S

n

n
−

−
=

1

)1(
 = 

2

1
1

)
2

1
1.(8

5

−









−

  

  =

2

1

)
32

1
1.(8 −

 

  = 

2

1
32

31
.8

 

  = 
16

248
 

  = 
2

1
15  

 

2.  Tentukan rumus yang sederhana jumlah n suku pertama dari deret  geometri 

berikut. 
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a. 1+2+4+8+ … 

b. 27+9+3+1+ … 

Jawab. 

a. 1+2+4+8+ … 

Deret geometri dengan a = 1 dan r = 2 

1

)1(

−

−
=

r

ra
S

n

n  

12

)12.(1

−

−
=

n

nS  

12 −= n
nS  

 

 

 

 

 

b. 27+9+3+1+ … 

Deret aritmatika dengan a = 27 dan r = 
3

1
 

r

ra
S

n

n
−

−
=

1

)1(
 

3

1
1

)
3

1
1.(27

−









−

=

n

nS  
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3

2

)31.(33 n

nS
−−

=  

2

)31.(34 n

nS
−−

=  

2

33 44 n

nS
−−

=  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA VI 
 
 

3. Hitunglah jumlah deret geometri takhingga berikut 

a. 4 + 1 + 
2

1
+ 

4

1
+ … 

b. 1 + 
3

1
+

9

1
+

27

1
+ 
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4. Suku pertama deret geometri adalah 2 dan jumlah takhingganya adalah 4. 

Tentukan rasio deret tersebut. 

 

5. Sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 76 cm. Setiap sampai di lantai, 

bola memantul ke atas setinggi 
4

3
dari ketinggian semula. Tentukan jarak yang 

ditempuh bola sejak dilepas hingga berhenti. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUNCI JAWABAN LKS VI 
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LEMBAR KERJA SISWA VII 
 
 
 

2. jika Anto menabung di bank sebesar  Rp. 100.000,- dia mendapatkan bunga 

tetap sebesar 2% per bulan. Berapa uang Anto setelah satu tahun. 
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2.  Bulan Januari 2006, Eko menabung uang di bank sebesar Rp. 100.000,-. Pada 

bulan Februari menabung sebesar Rp. 150.000,- Bulan berikutnya sebesar Rp. 

200.000,-. Demikian seterusnya sampai bulan Desember 2006. Tentukan jumlah 

seluruh tabungan Eko sampai dengan akhir tahun 2006. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUNCI JAWABAN LKS VII 
 

2. Soal ini penerapan dari barisan aritmatika 

Suku pertama (a) = 100.000 
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Beda (b) = 2% dari 100.000 = 2000 

Uang anto selama setahun ( 12 bulan ) artinya mencari suku ke -12 atau U12 

Un = a + (n-1).b 

U12 = 100.000 + (12-1).2000 

U12 = 100.000 + 22.000 

U12 = 122.000 

Jadi uang anto selama 12 bulan adalah 122.000 

 
2.  Jika tabungan Eko pada bulan Januari adalah U1 = Rp. 100.000,- 

  Jika tabungan Eko pada bulan Februari adalah U2 = Rp. 150.000,- 

      Jika tabungan Eko pada bulan Maret adalah U3 = Rp. 200.000,- 

      Jika tabungan Eko pada akhir tahun 2006 adalah = U12    

       Maka dapat ditulis sebagai berikut : 

                     100.000 + 150.000 + 200.000 + .... + U12 

   

   Tampak bahwa karakteristik masalah berkaitan dengan model matematika      

berbentuk deret aritmatika, dengan suku pertama a = 100.000  dan  beda b = 

50.000 

 

 

      Berdasarkan hal diatas, maka U12  ditentukan melalui hubungan 

  U12  = a + 11b 

   = 100.000 + 11. (50.000) 
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   = 100.000 + 550.000 

   = 650.000 

 Jumlah dua belas suku deret aritmatika ditentukan melalui hubungan 

  Sn  = 
2

n
 (a + Un) 

  S12 = 
2

12
 (100.000 + 650.000) 

   = 6 . (750.000) 

   = 4.500.000 

Jadi jumlah seluruh tabungan Eko sampai dengan akhir tahun 2006  

adalah  Rp. 4.500.000,- 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata pelajaran : Matematika 

Materi Pokok    : Barisan Aritmatika 

Kelas                 : XII. IS 

Waktu                : 2 x 45 menit 

Pertemuan          : I 

I. Standart Kompetensi : 4. Menggunakan konsep barisan dan deret                

dalam   pemecahan masalah. 

II. Kompetensi Dasar    : 4. 1 Menentukan suku ke-n suatu barisan dan jumlah n 

suku dari deret aritmatika dan geometri 

III. Indikator  : Siswa dapat 

                - Menjelaskan arti dari barisan aritmatika 

                - Menentukan rumus suku ke-n barisan aritmatika 

                 - Mencari suku ke-n barisan aritmatika 

     IV   Sasaran hasil belajar: Siswa mampu  memahami dan menyelesaikan permasalahan 

yang berkaitan dengan barisan aritmatika 

VI. Media Pembelajaran : Modul, LKS, Alat peraga (Sedotan) 

VII. Model Pembelajaran : Model pembelajaran langsung 
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VIII. Langkah –langkah kegiatan pembelajaran : 

a. Kegiatan Awal 

Guru mengkomunikasikan tugas belajar  siswa, yakni dapat menjelaskan 

arti dari barisan aritmatika, menentukan rumus dari barisan aritmatika dan 

menentukan suku ke-n dari barisan aritmatika. 

b. Kegiatan Inti 

j. Guru menyampaikan materi tentang barisan aritmatika 

Barisan bilangan adalah sederetan bilangan yang ditulis (diatur) 

mendatar dimana diantara bilagan satu dengan bilangan lainnya 

dipisahkan oleh tanda koma menurut aturan tertentu. 

Suatu barisan bilangan : U1, U2, U3, U4, U5, U6, …, Un disebut 

barisan aritmatika jika untuk setiap nilai n berlaku Un – Un-1 = b, 

dengan b adalah suatu konstanta yang tidak bergantung nilai n. 

Selisih antara dua suku berurutan (Un – Un-1) disebut beda atau 

selisih. 

Suku pertama biasa disimbolkan a. 

Jika suku pertama suatu barisan aritmatika adalah a dan selisih 

dua suku yang berurutan adalah b maka suku barisan tersebut 

mempunyai  susunan  sebagai berikut.   

  U1 = a 

  U2 = a + b 

  U3 = a + 2b 
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  U4 = a + 3b 

    

  Un = a + (n - 1) b 

Jadi, suku ke-n barisan aritmatika dapat dirumuskan : 

 

 

Keterangan : 

 a = U1 = suku pertama 

 b = beda/selisih antar suku berurutan (Un+1 – Un) 

a. Guru memberikan latihan soal untuk dipecahkan siswa 

1. Tentukan suku pertama, beda dan rumus suku ke-n barisan 

aritmatika berikut. 

a. 4, 7, 10, 13, … 

b. –3, -1, 1, 3, … 

c. 16, 12, 8, 4, … 

2. Tentukan rumus suku ke-n dan suku ke-100 dari barisan 

aritmatika berikut. 

g. 2, 3, 4, … 

h. –5, -2, 1, … 

i. 13,  11, 9, .. 

3.  Suku pertama sebuah barisan aritmatika 2, sedangkan bedanya 

sama dengan 6 maka : 

a. Carilah suku ke-10 

Un = a + (n-1)b 
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b. Carilah rumus suku ke-n 

c. Suku ke berapa yang nilainya sama dengan 32 

iii. Siswa menyelesaikan masalah yang diajukan dengan teman 

semeja. ( siswa dibiarkan menyelesaikan masalah menurut cara 

mereka masing-masing. Guru diharapkan berkeliling untuk 

mengamati, memotifasi, mengklarifikasi kerja siswa dan 

membantu siswa yang mengalami kesulitan).  

iv. Siswa mempresentasikan jawaban atau penyelesaian masalah 

yang telah dibuat. (dapat diambil penyelesaian masalah yang 

bervariasi untuk dikaji bersama oleh siswa dan guru)  

v. Melalui Tanya jawab dibahas jawaban atau penyelesaian masalah 

secara formal matematis dengan mengacu pada variasi jawaban 

atau penyelesaian masalah yang dibuat siswa. 

a. Kegiatan Akhir 

Guru memberikan kesimpulan pada pembelajaran dan memberi tugas 

dirumah 

 

 

VI. Penilaian 

Penilaian dilakukan dengan mengamati proses kerja siswa dikelas dan tugas 

rumah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata pelajaran : Matematika 

Materi Pokok    : Barisan Aritmatika 

Kelas                 : XII. IS 

Waktu                : 2 x 45 menit 

Mengetahui 
Kepala SMA ………… 

 ……………….., …………… 200.. 
Guru Mata Pelajaran 

 
 
 

…………………………… 

 
 
 

……………………………. 
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Pertemuan          : II 

II. Standart Kompetensi : 4. Menggunakan konsep barisan dan deret                dalam   

pemecahan masalah. 

III. Kompetensi Dasar    : 4. 1 Menentukan suku ke-n suatu barisan dan jumlah n suku 

dari deret aritmatika dan geometri 

IV. Indikator  : Siswa dapat 

                - Mengetahui hubungan tiga bilangan yang membentuk barisan 

aritmatika 

                -  Menyisipkan bilangan pada barisan aritmatika 

                 - Mencari suku ke-n barisan aritmatika 

     IV   Sasaran hasil belajar: Siswa dapat  memahami dan menyelesaikan permasalahan 

tentang sisipan bilangan yang menbentuk barisan 

aritmatika baru 

V. Media Pembelajaran : Modul, LKS, Alat peraga (Sedotan) 

VI. Model Pembelajaran : Model pembelajaran langsung 

 

VII. Langkah –langkah kegiatan pembelajaran : 

a. Kegiatan Awal 

Guru mengecek tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya apakah 

ada yang dipermasalahkan dan apa yang belum dipahami kemudian guru 

memberikan penjelasan atau memberikan solusi dari permasalahan itu. 

b. Kegiatan Inti 
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i. Guru menunjukkan permasalahan baru yang masih berkaitan 

dengan barisan Aritmatika antara lain tentang hubungan tiga 

bilangan yang membentuk barisan aritmatika serta menyisipkan 

bilangan yang membentuk barisan aritmatika. 

Bila 3 bilangan membentuk barisan aritmatika maka dua kali suku 

tengah sama dengan jumlah dua suku pengapit. 

a, b, c membentuk barisan aritmatika              2b = a + c 

 

Dengan demikian maka : Suku tengah = jumlah suku pengapit 

dibagi dua 

2
.....

22
2211 ntttt

t

UaUUUU
U

+
==

+
=

+
= +−+−

 

Keterangan :   Ut = suku tengah Un = suku terakhir. 

 a = suku pertama 

 

 

ii. Guru memberikan soal untuk dipecahkan bersama 

Diantara dua bilangan tersebut di bawah ini, ada sebuah bilangan 

sehingga ketiga bilangan ini memebentuk barisan aritmatika. Carilah 

bilangan tersebut 

6. 2, 8 

7. –1, 3 

8. –2, -6  
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9. –9, -1  

10. 7, 17 

iii. Siswa menyelesaikan masalah yang diajukan dengan teman semeja. 

( siswa dibiarkan menyelesaikan masalah menurut cara mereka 

masing-masing. Guru diharapkan berkeliling untuk mengamati, 

memotifasi, mengklarifikasi kerja siswa dan membantu siswa yang 

mengalami kesulitan).  

iv. Siswa mempresentasikan jawaban atau penyelesaian masalah yang 

telah dibuat. (dapat diambil penyelesaian masalah yang bervariasi 

untuk dikaji bersama oleh siswa dan guru)  

v. Melalui Tanya jawab dibahas jawaban atau penyelesaian masalah 

secara formal matematis dengan mengacu pada variasi jawaban 

atau penyelesaian masalah yang dibuat siswa.   

 

 

c. Kegiatan Akhir 

Guru memberikan kesimpulan pada pembelajaran dan memberi tugas 

dirumah 

VIII. Penilaian 

Penilaian dilakukan dengan mengamati proses kerja siswa dikelas tugas 

dirumah 
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Mengetahui 
Kepala SMA ………… 

 ……………….., …………… 200.. 
Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

…………………………… 

 
 
 
 

……………………………. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata pelajaran : Matematika 

Materi Pokok    : Deret Aritmatika 

Kelas                 : XII. IS 

Waktu                : 2 x 45 menit 
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Pertemuan          : III 

I. Standart Kompetensi : 4. Menggunakan konsep barisan dan deret                  

dalam   pemecahan masalah. 

II. Kompetensi Dasar    : 4. 1 Menentukan suku ke-n suatu barisan dan jumlah n 

suku dari deret aritmatika dan geometri 

 

III. Indikator  : Siswa dapat 

                - Menjelaskan arti dari deret aritmatika 

                - Menentukan rumus jumlah  n suku pertama deret aritmatika 

                 - Mencari jumlah  n suku pertama deret aritmatika  

      IV.   Sasaran hasil belajar: Siswa mampu memahami dan menyelesaikan 

permasalahan  tentang  deret aritmatika 

       V.    Media Pembelajaran : Modul, LKS, Alat peraga (Sedotan) 

VII. Model Pembelajaran : Model Pembelajaran langsung 

 

 

VIII. Langkah –langkah kegiatan pembelajaran : 

a. Kegiatan Awal 

Guru mengkomunikasikan tugas belajar siswa, yakni dapat menjelaskan 

arti dari deret aritmatika, menentukan rumus dari deret aritmatika dan 

menentukan jumlah n suku yang pertama dari deret  aritmatika. 

b. Kegiatan Inti 
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i. Guru menyampaikan materi tentang deret aritmatika 

Deret Aritmatika adalah penjumlahan berurut suku-suku suatu barisan 

aritmatika. 

 

 

 

 

 

Untuk menentukan rumus jumlah n suku pertama deret aritmatika adalah 

sebagai berikut : 

Misalkan Sn = U1 + U2 + U3 + U4 +  … + Un maka : 

 Sn  =  a            + (a+b)  + (a+2b)   + (a+3b)  + … +  Un 

 Sn  = Un          + (Un-b) + (Un-2b) + (Un-3b) + … + a              +  

 

2Sn  = (a+Un) +(a+Un) + (a+Un) + (a+Un) +…. + (a+Un) 

       

                             penjumlahan sebanyak n suku 

  = n (a + Un) ,     karena Un = a + (n-1)b maka  

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

  = n ( 2a + (n-1) b) 

 

Sehingga didapat rumus jumlah n suku pertama deret aritmatika adalah : 

 

 

Jika U1, U2, U3, …, Un adalah suku-suku dari suatu 

barisan aritmatika,  

maka U1 + U2 + U3 + … + Un   adalah deret aritmatika 

dengan Un = a + (n-1) b 

Sn = )(
2

1
nUan +  atau Sn = ))1(2(

2

1
bnan −+  
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Keterangan : 

a   : suku pertama 

b   : beda/selisih 

Un
  : suku ke-n 

 

ii. Guru memberikan latihan soal untuk dipecahkan  

1.  Hitunglah jumlah 100 suku pertama deret : 

                          a.  1 + 3 + 5 + … 

          b. 13 + 8 + 3 + … 

3. Tentukan jumlah deret aritmatika berikut. 

a. 8 + 13 + … + 93 

b. 50 + 45 + 40 + … + 0 

 

iii. Siswa menyelesaikan masalah yang diajukan dengan teman 

semeja. ( siswa dibiarkan menyelesaikan masalah menurut cara 

mereka masing-masing. Guru diharapkan berkeliling untuk 

mengamati, memotifasi, mengklarifikasi kerja siswa dan 

membantu siswa yang mengalami kesulitan).  

iv. Siswa mempresentasikan jawaban atau penyelesaian masalah 

yang telah dibuat. (dapat diambil penyelesaian masalah yang 

bervariasi untuk dikaji bersama oleh siswa dan guru)  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxci 

v. Melalui Tanya jawab dibahas jawaban atau penyelesaian masalah 

secara formal matematis dengan mengacu pada variasi jawaban 

atau penyelesaian masalah yang dibuat siswa. 

c. Kegiatan Akhir 

Guru memberikan kesimpulan pada pembelajaran dan memberi tugas 

dirumah 

IX. Penilaian 
Penilaian dilakukan dengan mengamati proses kerja siswa dikelas 

 

Mengetahui 
Kepala SMA ………… 

 ……………….., ……………200.. 
Guru Mata Pelajaran 

 
 
 

…………………………… 

 
 
 

……………………………. 
 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata pelajaran : Matematika 

Materi Pokok    : Barisan Geometri 

Kelas                 : XII. IS 

Waktu                : 2 x 45 menit 

Pertemuan          : IV 
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I.  Standart Kompetensi : 4. Menggunakan konsep barisan dan deret                dalam   

pemecahan masalah. 

II.  Kompetensi Dasar    : 4. 1 Menentukan suku ke-n suatu barisan dan jumlah n 

suku dari deret aritmatika dan geometri 

III.  Indikator  : Siswa dapat 

                -  Menjelaskan arti dari barisan geometri 

                -  Menentukan rumus suku ke-n barisan geometri 

                 -  Mencari suku ke-n barisan geometri 

     IV.  Sasaran hasil belajar: Siswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan 

yang berkaitan dengan barisan geometri 

V.   Media Pembelajaran : Modul, LKS,  

VII.  Model Pembelajaran : Model pembelajaran langsung 

 

 

VIII. Langkah –langkah kegiatan pembelajaran : 

a. Kegiatan Awal 

Guru mengkomunikasika tugas belajar siswa dapat menjelaskan arti dari 

barisan geometri, menentukan rumus dari barisan aritmatika dan 

menentukan suku ke-n dari barisan geometri 

b. Kegiatan Inti 

i. Guru menerangkan materi yang berkaitan dengan barisan geometri 
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Misalkan U1, U2, U3, …,Un  adalah barisan geometri dan a adalah 

suku pertama, sedangkan r adalah rasio dua suku yang berurutan, 

maka suku-suku barisan tersebut mempunyai susunan sebagai 

berikut : 

  Suku pertama  U1 = a 

  Suku kedua U2 = ar 

  Suku ketiga U3 = ar2 

  Suku keempat  U4 = ar3 

    

                Un = arn-1 

Sehingga, suku ke-n barisan tersebut dapat dirumuskan : 

 

 

Keterangan : 

 a = U1 = suku pertama 

 r = rasio antar suku berurutan (
n

n

U

U
r 1+= ) 

ii. Guru memberikan pertanyaan dari permasalahan yang disajikan ; 

1. Tentukan suku pertama (a), rasio (r), dan rumus suku  

     ke-n barisan geometri berikut. 

 a. 1, 2, 4, 8, … 

 b. 2, 6, 18, 54, … 

Un = a r n-1 
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 c. 4, 2, 1, ½ , … 

2. Tentukan rumus suku ke-n dan suku ke-8 dari barisan geometri 

berikut. 

a. 2, 4, 8, 16, … 

b. 1, 3, 9, 27, … 

c. 8, 4, 2, 1, … 

 

iii. Siswa menyelesaikan masalah yang diajukan dengan teman semeja. 

( siswa dibiarkan menyelesaikan masalah menurut cara mereka 

masing-masing. Guru diharapkan berkeliling untuk mengamati, 

memotifasi, mengklarifikasi kerja siswa dan membantu siswa yang 

mengalami kesulitan).  

iv. Siswa mempresentasikan jawaban atau penyelesaian masalah yang 

telah dibuat. (dapat diambil penyelesaian masalah yang bervariasi 

untuk dikaji bersama oleh siswa dan guru)  

v. Melalui Tanya jawab dibahas jawaban atau penyelesaian masalah 

secara formal matematis dengan mengacu pada variasi jawaban 

atau penyelesaian masalah yang dibuat siswa. 

c. Kegiatan Akhir 

Guru memberikan kesimpulan pada pembelajaran dan memberi tugas 

dirumah 

IX. Penilaian 
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Penilaian dilakukan dengan mengamati proses kerja siswa dikelas 

 

 

 

Mengetahui 
Kepala SMA ………… 

 ……………….., …………… 200.. 
Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

…………………………… 

 
 
 
 

……………………………. 
 

 

  

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata pelajaran : Matematika 

Materi Pokok    : Deret Geometri 

Kelas                 : XII. IS 

Waktu                : 2 x 45 menit 

Pertemuan          : V 
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II. Standart Kompetensi : 4. Menggunakan konsep barisan dan deret                dalam   

pemecahan masalah. 

III. Kompetensi Dasar    : 4. 1 Menentukan suku ke-n suatu barisan dan jumlah n suku 

dari deret aritmatika dan geometri 

IV. Indikator  : Siswa dapat 

                - Menjelaskan arti dari deret geometri 

                - Menentukan rumus Jumlah n suku pertama deret geometri 

                 - Mencari jumlah n suku pertama deret geometri 

     IV   Sasaran hasil belajar: Siswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan 

yang berkaitan dengan deret geometri         

V.     Media Pembelajaran : Modul, LKS,  

VI.  Model Pembelajaran : Model pembelajaran langsung 

 

 

VII.   Langkah –langkah kegiatan pembelajaran : 

a. Kegiatan Awal 

Guru mengkomunikasika tugas belajar siswa dapat menjelaskan arti dari 

deret geometri, menentukan rumus dari deret geometri dan menentukan 

jumlah suku ke-n dari deret geometri. 

b. Kegiatan Inti 

i. Guru menerangkan materi tentang deret geometri 
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Deret Geometri adalah penjumlahan berurut suku-suku suatu 

barisan geometri. 

 

 

 

 

 

Untuk menentukan rumus jumlah n suku pertama (Sn) deret 

aritmatika adalah sebagai berikut : 

 

Misalkan Sn = U1 + U2 + U3 + U4 +  … + Un maka : 

 Sn     =  a   + ar  + ar2   + ar3  + … +  arn-2 + arn-1 

 r.Sn   =        ar    + ar2  + ar3   + ar4 + …… +  arn-1 + arn 

          - 

Sn – rSn    = a+ arn 

     Sn(1-r)  = a(1-rn) 

       
r

ra
S

n

n
−

−
=

1

)1(
     

                           

Sehingga didapat rumus : 

Jumlah n suku pertama deret geometri adalah : 

 

 

Jika U1, U2, U3, …, Un adalah suku-suku dari suatu 

barisan geometri, maka U1 + U2 + U3 + … + Un adalah 

deret geometri dengan Un = a.rn-1  

r

ra
S

n

n
−

−
=

1

)1(
, untuk r < 1  atau  

r

ra
S

n

n
−

−
=

1

)1(
, untuk r > 1 
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Keterangan : 

a  : suku pertama 

r  : rasio/pembanding 

Sn
  : jumlah n suku pertama deret geometri. 

 

ii. Guru memberikan pertanyaan dari permasalahan diatas: 

1. Hitunglah jumlah 5 suku pertama deret geometri berikut: 

a. 1 + 3 + 9 + … 

b. 8 + 4 + 2 + … 

2. Tentukan rumus yang sederhana jumlah n suku pertama 

dari deret  geometri berikut. 

                            a. 1+2+4+8+ … 

                            b.  27+9+3+1+ … 

 

iii. Siswa menyelesaikan masalah yang diajukan dengan teman 

semeja. ( siswa dibiarkan menyelesaikan masalah menurut cara 

mereka masing-masing. Guru diharapkan berkeliling untuk 

mengamati, memotifasi, mengklarifikasi kerja siswa dan 

membantu siswa yang mengalami kesulitan).  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxcix 

iv. Siswa mempresentasikan jawaban atau penyelesaian masalah 

yang telah dibuat. (dapat diambil penyelesaian masalah yang 

bervariasi untuk dikaji bersama oleh siswa dan guru)  

v. Melalui Tanya jawab dibahas jawaban atau penyelesaian masalah 

secara formal matematis dengan mengacu pada variasi jawaban 

atau penyelesaian masalah yang dibuat siswa. 

c. Kegiatan Akhir 

Guru memberikan kesimpulan pada pembelajaran dan memberi tugas 

dirumah 

VIII.    Penilaian 

Penilaian dilakukan dengan mengamati proses kerja siswa dikelas 

Mengetahui 
Kepala SMA ………… 

 ……………….., …………… 200.. 
Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

…………………………… 

 
 
 
 

……………………………. 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata pelajaran : Matematika 

Materi Pokok    : Deret geometri tak hingga 

Kelas                 : XII. IS 

Waktu                : 2 x 45 menit 

Pertemuan          : VI 
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I. Standart Kompetensi : 4. Menggunakan konsep barisan dan deret                

dalam   pemecahan masalah. 

II. Kompetensi Dasar    : 4. 1 Menentukan suku ke-n suatu barisan dan jumlah n 

suku dari deret aritmatika dan geometri 

III. Indikator  : Siswa dapat 

                - Menjelaskan arti dari deret geometri tak hingga 

                - Menentukan rumus jumlah suku ke-n deret geometri 

                 - Mencari jumlah deret geometri tak hingga 

     IV   Sasaran hasil belajar: Siswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan    

tentang deret geometri tak hingga 

VII. Media Pembelajaran : Modul, LKS,  

 

VIII. Model Pembelajaran : Model pembelajaran langsung 

 

 

IX. Langkah –langkah kegiatan pembelajaran : 

a. Kegiatan Awal 

Guru mengkomunikasikan tugas belajar, siswa dapat menjelaskan arti , 

menentukan rumus dan menentukan jumlah dari deret geometri tak hingga 

b. Kegiatan Inti 

i. Guru menerangkan materi tentang deret geometri tak hingga 

Perhatikan dua deret geometri berikut ini. 
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 a.  1 + 
2

1
+

4

1
+

8

1
+ … 

 b.  1 + 2 + 4 + 8 + … 

Jika kedua deret tersebut diteruskan, maka kita tidak dapat menghitung 

banyak seluruh suku dari deret geometri tersebut. Deret geometri yang 

demikian disebut deret geometri tak hingga. 

Namun demikian dengan rumus deret geometri, kita dapat menghitung 

jumlah deret geometri tersebut. 

1) 1 + 
2

1
+

4

1
+

8

1
+ … 

r

ra
S

n

n
−

−
=

1

)1(
 = 

2

1
1

)
2

1
1.(1

−









−

n

 

 = 

2

1

2

1
1

n









−

 

Untuk n ∞→ , maka : 

            n
n

SLim
∞→

 = 

2

1

2

1
1

n

n
Lim









−

∞→
 

 =  

2

1

01−
 

 = 2 
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2) 1 + 2 + 4 + 8 + … 

1

)1(

−

−
=

r

ra
S

n

n
 = 

12

)12.(1

−

−n

 

   = 12 −n  

Untuk n ∞→ , maka : 

            
n

n
SLim

∞→
 = )12( −

∞→

n

n
Lim  

                      = ∞  

 

Dari kedua contoh tersebut, kita dapatkan :  

1. Untuk soal pertama, ternyata deret tak hingga yang dapat 

ditentukan pendekatan jumlah. Deret yang demikian disebut 

deret konvergen. 

2. Untuk soal kedua, jumlah deret tak hingga hasilnya adalah tak 

hingga. Deret yang demikiaan disebut deret divergen. 

Bila kita memperhatikan beberapa contoh, kita akan dapat 

menyimpulkan bahwa : 

1. Deret   geometri  tak  hingga akan mempunyai jumlah tertentu 

(konvergen) jika |r| < 1 atau –1 < r < 1 

2. Deret geometri tak hingga mempunyai jumlah ∞  jika  |r|>1 ( r < -

1 atau r>1) 

 

 

Deret konvergen  →  -1 < r < 1 

Deret divergen  →  r < -1 atau r > 1 
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Jumlah n suku pertama deret geometri dengan suku pertama a 

dan rasio r adalah : 

r

ra
S

n

n
−

−
=

1

)1(
   = 

r

ara n

−

−

1
 

Untuk n ∞→  dan | r | < 1, maka rn ∞→ , sehingga didapat : 

∞S  = n
n

SLim
∞→

    

 = 
r

ara
Lim

n

n −

−
∞→ 1

 

  = 
r

a

−

−

1

0
 

     ∞S  = 
r

a

−1
 

Jadi rumus jumlah deret geometri tak hingga  untuk deret 

konvergen adalah : 

 

 

 

ii. Guru memberikan pertanyaan dari permasalahan yang disajikan  

1. Hitunglah jumlah deret geometri takhingga berikut 

a. 4 + 1 + 
2

1
+ 

4

1
+ … 

b. 1 + 
3

1
+

9

1
+

27

1
+ 

∞S  = 
r

a

−1
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cciv 

2. Suku pertama deret geometri adalah 2 dan jumlah takhingganya 

adalah 4. Tentukan rasio deret tersebut. 

 

3. Sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 76 cm. Setiap 

sampai di lantai, bola memantul ke atas setinggi 
4

3
dari 

ketinggian semula. Tentukan jarak yang ditempuh bola sejak 

dilepas hingga berhenti. 

 

iii. Siswa menyelesaikan masalah yang diajukan dengan teman semeja. 

( siswa dibiarkan menyelesaikan masalah menurut cara mereka 

masing-masing. Guru diharapkan berkeliling untuk mengamati, 

memotifasi, mengklarifikasi kerja siswa dan membantu siswa yang 

mengalami kesulitan).  

iv. Siswa mempresentasikan jawaban atau penyelesaian masalah yang 

telah dibuat. (dapat diambil penyelesaian masalah yang bervariasi 

untuk dikaji bersama oleh siswa dan guru)  

v. Melalui Tanya jawab dibahas jawaban atau penyelesaian masalah 

secara formal matematis dengan mengacu pada variasi jawaban atau 

penyelesaian masalah yang dibuat siswa. 

c. Kegiatan Akhir 

Guru memberikan kesimpulan pada pembelajaran dan memberi tugas 

dirumah 
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X.  Penilaian 

Penilaian dilakukan dengan mengamati proses kerja siswa dikelas 

 

 

 

Mengetahui 
Kepala SMA ………… 

 ……………….., …………… 200.. 
Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

…………………………… 

 
 
 
 

……………………………. 
 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata pelajaran : Matematika 

Materi Pokok    : Penerapan barisan dan deret 

Kelas                 : XII. IS 

Waktu                : 2 x 45 menit 

Pertemuan          : VII 

I. Standart Kompetensi : 4. Menggunakan konsep barisan dan deret                

dalam   pemecahan masalah. 
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II. Kompetensi Dasar    : 4. 1 Menentukan suku ke-n suatu barisan dan jumlah n 

suku dari deret aritmatika dan geometri 

III. Indikator  : Siswa dapat 

                - Menjelaskan arti dari barisan aritmatika 

                - Menentukan rumus suku ke-n barisan aritmatika 

                 - Mencari suku ke-n barisan aritmatika 

     IV   Sasaran hasil belajar: Siswa mampu menerapkan barisan dan deret dalam 

kehidupan sehari-hari. 

V.  Media Pembelajaran : Modul, LKS  

VII. Model Pembelajaran : Model pembelajaran langsung 

 

 

 

VIII. Langkah –langkah kegiatan pembelajaran : 

a. Kegiatan Awal 

Guru mengkomunikasikan tugas belajar siswa dapat menggunakan 

barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari 

b. Kegiatan Inti 

 

i. Guru memberikan masalah barisan dan deret yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari hari dipecahkan siswa. 
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Masalah :guru menjelaskan permasalahan tentang bunga 

tunggal dan bunga majemuk pada perbankkan: 

ii. Guru memberikan pertanyaan dari permasalahan yang 

disajikan ; 

1. jika Anto menabung di bank sebesar  

 Rp. 100.000,- dia mendapatkan bunga tetap sebesar 

2% per bulan. Berapa uang Anto setelah satu tahun. 

2. Bulan Januari 2006, Eko menabung uang di bank 

sebesar Rp. 100.000,-. Pada bulan Februari menabung 

sebesar Rp. 150.000,- Bulan berikutnya sebesar Rp. 

200.000,-. Demikian seterusnya sampai bulan 

Desember 2006. Tentukan jumlah seluruh tabungan 

Eko sampai dengan akhir tahun 2006. 

 

iii. Siswa menyelesaikan masalah yang diajukan dengan teman 

semeja. ( siswa dibiarkan menyelesaikan masalah menurut 

cara mereka masing-masing. Guru diharapkan berkeliling 

untuk mengamati, memotifasi, mengklarifikasi kerja siswa 

dan membantu siswa yang mengalami kesulitan).  

iv. Siswa mempresentasikan jawaban atau penyelesaian masalah 

yang telah dibuat. (dapat diambil penyelesaian masalah yang 

bervariasi untuk dikaji bersama oleh siswa dan guru)  
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v. Melalui Tanya jawab dibahas jawaban atau penyelesaian 

masalah secara formal matematis dengan mengacu pada 

variasi jawaban atau penyelesaian masalah yang dibuat siswa. 

c. Kegiatan Akhir 

Guru memberikan kesimpulan pada pembelajaran dan memberi tugas 

dirumah 

 

 

 

IX. Penilaian 

Penilaian dilakukan dengan mengamati proses kerja siswa dikelas 

 

Mengetahui 
Kepala SMA ………… 

 ……………….., …………… 200.. 
Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

…………………………… 

 
 
 
 

……………………………. 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata pelajaran : Matematika 

Materi Pokok    : Barisan Aritmatika 

Kelas                 : XII. IS 

Waktu                : 2 x 45 menit 

Pertemuan          : I 

IV. Standart Kompetensi : 4. Menggunakan konsep barisan dan deret                

dalam   pemecahan masalah. 

V. Kompetensi Dasar    : 4. 1 Menentukan suku ke-n suatu barisan dan jumlah n 

suku dari deret aritmatika dan geometri 

VI. Indikator  : Siswa dapat 

                - Menjelaskan arti dari barisan aritmatika 

                - Menentukan rumus suku ke-n barisan aritmatika 

                 - Mencari suku ke-n barisan aritmatika 

     IV   Sasaran hasil belajar: Siswa mampu  memahami dan menyelesaikan permasalahan 

yang berkaitan dengan barisan aritmatika 

IX. Media Pembelajaran : Modul, LKS, Alat peraga (Sedotan) 

X. Model Pembelajaran : Model pembelajaran kontekstual  

 

 

XI. Langkah –langkah kegiatan pembelajaran : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 ccx 

a. Kegiatan Awal 

Guru mengkomunikasikan tugas belajar  siswa, yakni dapat menjelaskan 

arti dari barisan aritmatika, menentukan rumus dari barisan aritmatika dan 

menentukan suku ke-n dari barisan aritmatika. 

b. Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan masalah kontekstual untuk dipecahkan 

siswa. Masalah : Seorang akrobatik ingin membuat landasan 

luncur untuk melewati beberapa mobil dengan sepeda motor. Dia 

akan mendirikan tiang-tiang penyangga landasan dengan panjang 

yang berbeda beda. Tiang yang terpendek panjangnya 50 cm, 

kemudian tiang berikutnya mempunyai selisih panjang 10 cm dan 

seterusnya untuk tiang berikutnya : 

2. Guru memberikan pertanyaan dari permasalahan yang disajikan ; 

1. jika tiang itu diumpamakan dengan sedotan , buatlah 

kerangka landasan itu  sampai tiang ke-10. 

2. Berapa panjang tiang pertama 

3. Berapa panjang tiang ke-2 

4. Berapa panjang tiang ke-3 

5. Berapa panjang tiang ke-4 

6. Berapa panjang tiang ke-5 

7. Berapa panjang tiang ke-10 

8. Jika diterukan berapa panjang yang ke-20 
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9. Rumuskan panjang tiang ke-n 

10. Apa yang dapat disimpulkan dari permasalahan ini 

3. Siswa menyelesaikan masalah yang diajukan dengan teman 

semeja. ( siswa dibiarkan menyelesaikan masalah menurut cara 

mereka masing-masing. Guru diharapkan berkeliling untuk 

mengamati, memotifasi, mengklarifikasi kerja siswa dan 

membantu siswa yang mengalami kesulitan).  

4. Siswa mempresentasikan jawaban atau penyelesaian masalah 

yang telah dibuat. (dapat diambil penyelesaian masalah yang 

bervariasi untuk dikaji bersama oleh siswa dan guru)  

5. Melalui Tanya jawab dibahas jawaban atau penyelesaian masalah 

secara formal matematis dengan mengacu pada variasi jawaban 

atau penyelesaian masalah yang dibuat siswa. 

 

c. Kegiatan Akhir 

Guru memberikan kesimpulan pada pembelajaran dan memberi tugas 

dirumah 

XII. Penilaian 

Penilaian dilakukan dengan mengamati proses kerja siswa dikelas dan tugas 

rumah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata pelajaran : Matematika 

Materi Pokok    : Barisan Aritmatika 

Kelas                 : XII. IS 

Waktu                : 2 x 45 menit 

Pertemuan          : II 

IX. Standart Kompetensi : 4. Menggunakan konsep barisan dan deret                dalam   

pemecahan masalah. 

X. Kompetensi Dasar    : 4. 1 Menentukan suku ke-n suatu barisan dan jumlah n suku 

dari deret aritmatika dan geometri 

Mengetahui 
Kepala SMA ………… 

 ……………….., …………… 200.. 
Guru Mata Pelajaran 

 
 
 

…………………………… 

 
 
 

……………………………. 
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XI. Indikator  : Siswa dapat 

                - Mengetahui hubungan tiga bilangan yang membentuk barisan 

aritmatika 

                -  Menyisipkan bilangan pada barisan aritmatika 

                 - Mencari suku ke-n barisan aritmatika 

     IV   Sasaran hasil belajar: Siswa dapat  memahami dan menyelesaikan permasalahan 

tentang sisipan bilangan yang menbentuk barisan 

aritmatika baru 

XII. Media Pembelajaran : Modul, LKS, Alat peraga (Sedotan) 

XIII. Model Pembelajaran : Model pembelajaran kontekstual 

 

 

XIV. Langkah –langkah kegiatan pembelajaran : 

a. Kegiatan Awal 

Guru mengecek tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya apakah 

ada yang dipermasalahkan dan apa yang belum dipahami kemudian guru 

memberikan penjelasan atau memberikan solusi dari permasalahan itu. 

b. Kegiatan Inti 

i. Guru menunjukkan permasalahan baru yang masih berkaitan 

dengan barisan Aritmatika antara lain tentang hubungan tiga 

bilangan yang membentuk barisan aritmatika serta menyisipkan 

bilangan yang membentuk barisan aritmatika. 
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ii. Guru membimbing siswa untuk menggunakan kembali alat peraga 

yang digunakan sebelumnya untuk memecahkan permasalahan 

yang akan disajikan. 

iii. Guru memberikan pertanyaan dari permasalahan yang disajikan ; 

1. Jika anda mengambil 3 tiang yang berurutan, bagaimanakah 

hubungan antara ketiga tiang tersebut 

2. Tiga bilangan membentuk barisan aritmatika jika suku 

pertama adalah 5 dan suku ketiga adalah 30 . tentukan suku 

keduanya 

3. Suku ke 10 suatu barisan aritmatika adalah 41. jika suku ke-

7 adalah 29 tentukan suku ke 20 

4. Diantara bilangan-bilangan 8 dan 173 disisipkan 32 buah 

bilangan sehingga terjadi barisan aritmatika. Tentukan beda 

dari barisan tersebut dan rumus suku ke-n 

iv. Siswa menyelesaikan masalah yang diajukan dengan teman semeja. 

( siswa dibiarkan menyelesaikan masalah menurut cara mereka 

masing-masing. Guru diharapkan berkeliling untuk mengamati, 

memotifasi, mengklarifikasi kerja siswa dan membantu siswa yang 

mengalami kesulitan).  

v. Siswa mempresentasikan jawaban atau penyelesaian masalah yang 

telah dibuat. (dapat diambil penyelesaian masalah yang bervariasi 

untuk dikaji bersama oleh siswa dan guru)  
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vi. Melalui Tanya jawab dibahas jawaban atau penyelesaian masalah 

secara formal matematis dengan mengacu pada variasi jawaban 

atau penyelesaian masalah yang dibuat siswa.   

 

c. Kegiatan Akhir 

Guru memberikan kesimpulan pada pembelajaran dan memberi tugas 

dirumah 

XV. Penilaian 

Penilaian dilakukan dengan mengamati proses kerja siswa dikelas tugas 

dirumah 

 

Mengetahui 
Kepala SMA ………… 

 ……………….., …………… 200.. 
Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

…………………………… 

 
 
 
 

……………………………. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata pelajaran : Matematika 

Materi Pokok    : Deret Aritmatika 

Kelas                 : XII. IS 

Waktu                : 2 x 45 menit 

Pertemuan          : III 

IV. Standart Kompetensi : 4. Menggunakan konsep barisan dan deret                  

dalam   pemecahan masalah. 

V. Kompetensi Dasar    : 4. 1 Menentukan suku ke-n suatu barisan dan jumlah n 

suku dari deret aritmatika dan geometri 

 

VI. Indikator  : Siswa dapat 

                - Menjelaskan arti dari deret aritmatika 
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                - Menentukan rumus jumlah  n suku pertama deret aritmatika 

                 - Mencari jumlah  n suku pertama deret aritmatika  

      IV.   Sasaran hasil belajar: Siswa mampu memahami dan menyelesaikan 

permasalahan  tentang  deret aritmatika 

       V.    Media Pembelajaran : Modul, LKS, Alat peraga (Sedotan) 

X. Model Pembelajaran : Model Pembelajaran kontekstual 

 

 

 

XI. Langkah –langkah kegiatan pembelajaran : 

a. Kegiatan Awal 

Guru mengkomunikasikan tugas belajar siswa, yakni dapat menjelaskan 

arti dari deret aritmatika, menentukan rumus dari deret aritmatika dan 

menentukan jumlah n suku yang pertama dari deret  aritmatika. 

b. Kegiatan Inti 

i. Guru menunjukkan masalah kontekstual untuk dipecahkan siswa. 

Masalah : Seorang akrobatik ingin membuat landasan luncur 

untuk melewati beberapa mobil dengan sepeda motor. Dia akan 

mendirikan tiang-tiang penyangga landasan dengan panjang yang 

berbeda beda. Tiang yang terpendek panjangnya 50 cm, 

kemudian tiang berikutnya mempunyai selisih panjang 10 cm dan 

seterusnya untuk tiang berikutnya : 
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ii. Guru memberikan pertanyaan dari permasalahan yang disajikan ; 

1. jika tiang itu diumpamakan dengan sedotan , buatlah 

kerangka landasan itu  sampai tiang ke-10. 

2. Berapa panjang 5 tiang yang pertama 

3. Berapa panjang 10 tiang yang pertama 

4. Rumuskan panjang n tiang yang pertama 

5. Apa yang dapat disimpulkan dari permasalahan ini 

iii. Siswa menyelesaikan masalah yang diajukan dengan teman 

semeja. ( siswa dibiarkan menyelesaikan masalah menurut cara 

mereka masing-masing. Guru diharapkan berkeliling untuk 

mengamati, memotifasi, mengklarifikasi kerja siswa dan 

membantu siswa yang mengalami kesulitan).  

iv. Siswa mempresentasikan jawaban atau penyelesaian masalah 

yang telah dibuat. (dapat diambil penyelesaian masalah yang 

bervariasi untuk dikaji bersama oleh siswa dan guru)  

v. Melalui Tanya jawab dibahas jawaban atau penyelesaian masalah 

secara formal matematis dengan mengacu pada variasi jawaban 

atau penyelesaian masalah yang dibuat siswa. 

c. Kegiatan Akhir 

Guru memberikan kesimpulan pada pembelajaran dan memberi tugas 

dirumah 

XII. Penilaian 
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Penilaian dilakukan dengan mengamati proses kerja siswa dikelas 

 

Mengetahui 
Kepala SMA ………… 

 ……………….., ……………200.. 
Guru Mata Pelajaran 

 
 
 

…………………………… 

 
 
 

……………………………. 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata pelajaran : Matematika 

Materi Pokok    : Barisan Geometri 

Kelas                 : XII. IS 

Waktu                : 2 x 45 menit 

Pertemuan          : IV 

I.  Standart Kompetensi : 4. Menggunakan konsep barisan dan deret                dalam   

pemecahan masalah. 

IV.  Kompetensi Dasar    : 4. 1 Menentukan suku ke-n suatu barisan dan jumlah n 

suku dari deret aritmatika dan geometri 

V.  Indikator  : Siswa dapat 

                -  Menjelaskan arti dari barisan geometri 

                -  Menentukan rumus suku ke-n barisan geometri 

                 -  Mencari suku ke-n barisan geometri 

     IV.  Sasaran hasil belajar: Siswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan 

yang berkaitan dengan barisan geometri 
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V.   Media Pembelajaran : Modul, LKS, Alat peraga  

X.  Model Pembelajaran : Model pembelajaran kontekstual  

 

 

XI. Langkah –langkah kegiatan pembelajaran : 

a. Kegiatan Awal 

Guru mengkomunikasika tugas belajar siswa dapat menjelaskan arti dari 

barisan geometri, menentukan rumus dari barisan aritmatika dan 

menentukan suku ke-n dari barisan geometri 

b. Kegiatan Inti 

i. Guru memberikan masalah kontekstual untuk dipecahkan siswa. 

Masalah : Alkisah dinegeri Dongeng seorang raja akan 

memberikan hadiah kepada juara catur di negeri itu. Ketika raja 

bertanya hadiah apa yang diinginkan oleh abu, sang juara 

menjawab bahwa dia menginginkan hadiah beras yang jumlahnya 

adalah banyaknya beras di persegi terakhir papan catur yang 

diperoleh dari kelipatan beras 1 kg di persegi pertama, 2 kg di 

persegi kedua, 4 kg dipersegi ke tiga, dan seterusnya. Raja yang 

mendengar permintaan itu langsung menyetujui karena raja berfikir 

bahwa hadiah yang diminta itu begitu sederhana. Apakah memang 

hadiah itu begitu sederhana..? 

ii. Guru memberikan pertanyaan dari permasalahan yang disajikan ; 
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1. Berapa hadiah yang diterima pada persegi ke-3 

2. Berapa hadiah yang diperoleh pada persegi ke-6 

3. Tentukan rumus untuk menentukan banyaknya hadiah pada 

persegi ke-n 

4. Berapa hadiah yang diperoleh pada persegi terakhir 

5. Apa yang dapat disimpulkan dari permasalahan ini 

 

iii. Siswa menyelesaikan masalah yang diajukan dengan teman semeja. 

( siswa dibiarkan menyelesaikan masalah menurut cara mereka 

masing-masing. Guru diharapkan berkeliling untuk mengamati, 

memotifasi, mengklarifikasi kerja siswa dan membantu siswa yang 

mengalami kesulitan).  

iv. Siswa mempresentasikan jawaban atau penyelesaian masalah yang 

telah dibuat. (dapat diambil penyelesaian masalah yang bervariasi 

untuk dikaji bersama oleh siswa dan guru)  

v. Melalui Tanya jawab dibahas jawaban atau penyelesaian masalah 

secara formal matematis dengan mengacu pada variasi jawaban 

atau penyelesaian masalah yang dibuat siswa. 

 

 

c. Kegiatan Akhir 
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Guru memberikan kesimpulan pada pembelajaran dan memberi tugas 

dirumah 

XII. Penilaian 

Penilaian dilakukan dengan mengamati proses kerja siswa dikelas 

 

 

 

Mengetahui 
Kepala SMA ………… 

 ……………….., …………… 200.. 
Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

…………………………… 

 
 
 
 

……………………………. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata pelajaran : Matematika 

Materi Pokok    : Deret Geometri 

Kelas                 : XII. IS 

Waktu                : 2 x 45 menit 

Pertemuan          : V 

V. Standart Kompetensi : 4. Menggunakan konsep barisan dan deret                dalam   

pemecahan masalah. 

VI. Kompetensi Dasar    : 4. 1 Menentukan suku ke-n suatu barisan dan jumlah n suku 

dari deret aritmatika dan geometri 

VII. Indikator  : Siswa dapat 

                - Menjelaskan arti dari deret geometri 

                - Menentukan rumus Jumlah n suku pertama deret geometri 

                 - Mencari jumlah n suku pertama deret geometri 

     IV   Sasaran hasil belajar: Siswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan 

yang berkaitan dengan deret geometri         

V.     Media Pembelajaran : Modul, LKS, Alat peraga  

VI.  Model Pembelajaran : Model pembelajaran kontekstual  
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VII.   Langkah –langkah kegiatan pembelajaran : 

a. Kegiatan Awal 

Guru mengkomunikasika tugas belajar siswa dapat menjelaskan arti dari 

deret geometri, menentukan rumus dari deret geometri dan menentukan 

jumlah suku ke-n dari deret geometri. 

b. Kegiatan Inti 

i. Guru memberikan masalah kontekstual untuk dipecahkan siswa. 

Masalah : Pak Partono adalah  Seorang pedagang buah, pada 

bulan pertama dia mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,- . pada 

bulan kedua keuntungan berlipat menjadi Rp. 600.000,-. Pada 

bulan berikutnya keuntungannya menjadi berlipat 2 kali dari 

bulan sebelumnya, begitu dan seterusnya.. 

ii. Guru memberikan pertanyaan dari permasalahan diatas: 

1. Berapa keutungan yang diperoleh pak Partono selama 2 

bulan 

2. Berapa keutungan yang diperoleh pak Partono selama 3 

bulan 

3. Berapa keutungan yang diperoleh pak Partono selama 4 

bulan 
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4. Berapa keutungan yang diperoleh pak Partono selama 5 

bulan 

 

 

5. Berapa keutungan yang diperoleh pak Partono selama 10 

bulan 

6. Bagaimana rumus untuk menghitung jumlah seluruh 

keuntungan Pak Partono selama n bulan ? 

7. Apa yang dapat disimpulkan dari permasalahan ini 

iii. Siswa menyelesaikan masalah yang diajukan dengan teman 

semeja. ( siswa dibiarkan menyelesaikan masalah menurut cara 

mereka masing-masing. Guru diharapkan berkeliling untuk 

mengamati, memotifasi, mengklarifikasi kerja siswa dan 

membantu siswa yang mengalami kesulitan).  

iv. Siswa mempresentasikan jawaban atau penyelesaian masalah 

yang telah dibuat. (dapat diambil penyelesaian masalah yang 

bervariasi untuk dikaji bersama oleh siswa dan guru)  

v. Melalui Tanya jawab dibahas jawaban atau penyelesaian masalah 

secara formal matematis dengan mengacu pada variasi jawaban 

atau penyelesaian masalah yang dibuat siswa. 
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c. Kegiatan Akhir 

Guru memberikan kesimpulan pada pembelajaran dan memberi tugas 

dirumah 

VIII.    Penilaian 

Penilaian dilakukan dengan mengamati proses kerja siswa dikelas 

 

 

 

Mengetahui 
Kepala SMA ………… 

 ……………….., …………… 200.. 
Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

…………………………… 

 
 
 
 

……………………………. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata pelajaran : Matematika 

Materi Pokok    : Deret geometri tak hingga 

Kelas                 : XII. IS 

Waktu                : 2 x 45 menit 

Pertemuan          : VI 

IV. Standart Kompetensi : 4. Menggunakan konsep barisan dan deret                

dalam   pemecahan masalah. 

V. Kompetensi Dasar    : 4. 1 Menentukan suku ke-n suatu barisan dan jumlah n 

suku dari deret aritmatika dan geometri 

VI. Indikator  : Siswa dapat 

                - Menjelaskan arti dari deret geometri tak hingga 

                - Menentukan rumus jumlah suku ke-n deret geometri 

                 - Mencari jumlah deret geometri tak hingga 

     IV   Sasaran hasil belajar: Siswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan    

tentang deret geometri tak hingga 

XI. Media Pembelajaran : Modul, LKS, Alat peraga  

 

XII. Model Pembelajaran : Model pembelajaran kontekstual  
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XIII. Langkah –langkah kegiatan pembelajaran : 

a. Kegiatan Awal 

Guru mengkomunikasikan tugas belajar, siswa dapat menjelaskan arti , 

menentukan rumus dan menentukan jumlah dari deret geometri tak hingga 

b. Kegiatan Inti 

i. Guru menunjukkan masalah kontekstual untuk dipecahkan siswa. 

Masalah : hitung luas dari seluruh ubin, jika ubin yang pertama luasnya  

4 m , ubin yang berikutnya setengahnya dari ubin yang pertama, begitu 

seterusnya sampai tak hingga 

ii. Guru memberikan pertanyaan dari permasalahan yang disajikan  

1. Berapa luas seluruh ubin 

2. Apa yang dapat disimpulkan dari permasalahan ini 

iii. Siswa menyelesaikan masalah yang diajukan dengan teman semeja. 

( siswa dibiarkan menyelesaikan masalah menurut cara mereka 

masing-masing. Guru diharapkan berkeliling untuk mengamati, 

memotifasi, mengklarifikasi kerja siswa dan membantu siswa yang 

mengalami kesulitan).  

iv. Siswa mempresentasikan jawaban atau penyelesaian masalah yang 

telah dibuat. (dapat diambil penyelesaian masalah yang bervariasi 

untuk dikaji bersama oleh siswa dan guru)  
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v. Melalui Tanya jawab dibahas jawaban atau penyelesaian masalah 

secara formal matematis dengan mengacu pada variasi jawaban atau 

penyelesaian masalah yang dibuat siswa. 

c. Kegiatan Akhir 

Guru memberikan kesimpulan pada pembelajaran dan memberi tugas 

dirumah 

 

XIV.  Penilaian 

Penilaian dilakukan dengan mengamati proses kerja siswa dikelas 

 

 

 

Mengetahui 
Kepala SMA ………… 

 ……………….., …………… 200.. 
Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

…………………………… 

 
 
 
 

……………………………. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata pelajaran : Matematika 

Materi Pokok    : Penerapan barisan dan deret 

Kelas                 : XII. IS 

Waktu                : 2 x 45 menit 

Pertemuan          : VII 

IV. Standart Kompetensi : 4. Menggunakan konsep barisan dan deret                

dalam   pemecahan masalah. 

V. Kompetensi Dasar    : 4. 1 Menentukan suku ke-n suatu barisan dan jumlah n 

suku dari deret aritmatika dan geometri 

VI. Indikator  : Siswa dapat 

                - Menjelaskan arti dari barisan aritmatika 

                - Menentukan rumus suku ke-n barisan aritmatika 

                 - Mencari suku ke-n barisan aritmatika 

     IV   Sasaran hasil belajar: Siswa mampu menerapkan barisan dan deret dalam 

kehidupan sehari-hari. 

V.  Media Pembelajaran : Modul, LKS  

X. Model Pembelajaran : Model pembelajaran kontekstual  
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XI. Langkah –langkah kegiatan pembelajaran : 

a. Kegiatan Awal 

Guru mengkomunikasika tugas belajar siswa dapat menggunakan 

barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari 

b. Kegiatan Inti 

i. Guru memberikan masalah kontekstual untuk dipecahkan 

siswa. Masalah :guru menjelaskan permasalahan tentang 

bunga tunggal dan bunga majemuk pada perbankkan: 

ii. Guru memberikan pertanyaan dari permasalahan yang 

disajikan ; 

1. jika Anto menabung di bank sebesar  

 Rp. 100.000,- dia mendapatkan bunga tetap sebesar 

2% per bulan. Berapa uang Anto setelah satu tahun. 

2. Bulan Januari 2006, Eko menabung uang di bank 

sebesar Rp. 100.000,-. Pada bulan Februari menabung 

sebesar Rp. 150.000,- Bulan berikutnya sebesar Rp. 

200.000,-. Demikian seterusnya sampai bulan 

Desember 2006. Tentukan jumlah seluruh tabungan 

Eko sampai dengan akhir tahun 2006. 

iii. Siswa menyelesaikan masalah yang diajukan dengan teman 

semeja. ( siswa dibiarkan menyelesaikan masalah menurut 
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cara mereka masing-masing. Guru diharapkan berkeliling 

untuk mengamati, memotifasi, mengklarifikasi kerja siswa 

dan membantu siswa yang mengalami kesulitan).  

iv. Siswa mempresentasikan jawaban atau penyelesaian masalah 

yang telah dibuat. (dapat diambil penyelesaian masalah yang 

bervariasi untuk dikaji bersama oleh siswa dan guru)  

v. Melalui Tanya jawab dibahas jawaban atau penyelesaian 

masalah secara formal matematis dengan mengacu pada 

variasi jawaban atau penyelesaian masalah yang dibuat siswa. 

c. Kegiatan Akhir 

Guru memberikan kesimpulan pada pembelajaran dan memberi tugas 

dirumah 

XII. Penilaian 

Penilaian dilakukan dengan mengamati proses kerja siswa dikelas 

 

Mengetahui 
Kepala SMA ………… 

 ……………….., …………… 200.. 
Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

…………………………… 

 
 
 
 

……………………………. 
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 Lampiran 4b 

SOAL ULANGAN 

 

Mata pelajaran     : Matematika 

Pokok bahasan     : Barisan dan Deret       

Kelas / Semester  : XII. IS / 2 

 Waktu                  : 90 Menit 

 

 

1. Suku ke-10 suatu barisan aritmatika adalah 41. jika suku ke-7 adalah 29. maka  

suku ke 20 adalah.... 

       a. 73                  b. 76              c. 77 

      d. 81              e. 85 

 

2. Dari suatu barisan aritmatika, U2 + U7 = 26 dan U3 + U5 = 22 . maka suku ke-50 

adalah.. 

       a. 191            b. 195              c. 196 

       d. 199              e. 203 

 

3. Diantara bilangan bilangan 8 dan 173 disisipkan 32 buah bilangan sehingga terjadi 

barisan aritmatika. Tentukan rumus suku ke-n 

       a. Un = 5n + 3           b. Un = 5n + 13          c. Un = 6n + 2 

      d. Un = 6n - 2                 e. Un = 7n + 1 

 

4. Jumlah 15 suku yang pertama untuk deret aritmatika 2 + 5 + 7 + 9 + … adalah... 

       a. 46                 b. 345               c. 690 

       d. 960                  e. 1030 
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5. Jumlah semua bilangan asli antara 1 sampai 200 yang habis dibagi 4 adalah.... 

       a. 5100                 b. 5200           c. 5300 

            d. 5500               e. 10200 

 

6. Jumlah semua bilangan asli antara 1 sampai 200 yang habis dibagi 2 adalah… 

       a. 1050                b. 5050             c. 9050 

           d. 10100                e. 11150 

 

7. Tiga bilangan membentuk barisan aritmatika. Jika bilangan yang ketiga adalah 12 

dan hasil kali ketiga bilangan itu -120. maka jumlah ketiga bilangan itu adalah... 

       a. 3 atau 15             b. -3 atau 15             c. 3 atau -15 

       d. -3 atau -15             e. 10 atau 15 

 

8. Rasio dari barisan geometri berikut : 2, 6, 18, 54,…..adalah... 

       a. 6                 b. 5              c. 4 

       d. 3                 e. 2 

 

9. Suku ke-10 dari barisan geometri berikut : 4, -8, 16, -32, …adalah... 

       a. -1024             b. 1024          c. -2048 

      d. 2048            e. 4096 

 

10. Suku pertama suatu barisan geometri adalah 16, sedang suku keempatnya adalah 

128,   maka suku ke-8.. adalah… 

       a. 1024           b. 2048          c. 4096 

       d. 8192            e. 16384 

 

 

11. Dari suatu barisan geometri diketahui U1 + U6 = 244 dan U3.U4 = 243, maka  

rasionya adalah… 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 ccxxxv 

       a. 3              b. 4              c. 5 

       d. 6             e. 7 

12. Tiga bilangan membentuk barisan geometri naik yang jumlahnya 93 dan hasil 

kalinya 3375, maka suku kedua dari barisan tersebut adalah… 

       a. 15                b. 20          c. 25 

       d. 30                   e. 35 

 

13. Jumlah 10 suku pertama dari deret geometri berikut : 1 + 4 + 16 + 64 

+ …adalah… 

      a. 21.845                b. 87.381             c. 262.143 

     d. 349.525            e. 1.048.575 

 

14. Dari suatu deter geometri diketahui S2 = 4 dan S4 = 40, maka rasio dan suku 

pertama deret tersebut adalah… 

       a. 3 dan 1               b. 1 dan 3              c. 3 dan 2 

       d. 2 dan 3              e. 2 dan 4 

 

15. Seutas tali dipotong menjadi 6 ruas dan panjang masing-masing potongan itu 

membentuk barisan geometri. Jika potongan tali yang paling pendek sama dengan 

3 cm dan potongan tali yang paling panjang  adalah 96 cm, maka panjang tali 

keseluruhan adalah... 

       a. 180             b. 189             c. 192 

       d. 203            e. 212 

 

16. Jumlah penduduk suatu kota setiap 4 tahun menjadi lipat dua kali dari jumlah 

sebelumnya. Jika jumlah penduduk pada tahun 1997 adalah 200.000 orang, maka 

jumlah penduduk kota itu pada tahun 2021 adalah… 

       a. 6.400.000          b. 9.600.000          c. 12.600.000 

       d. 12.800.000            e. 13.000.000 
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17. Jumlah deret geometri tak hingga dari ; 10 – 5 + 2,5 – 1,25 + ….adalah... 

       a. 25
3

2
           b. 20             c. 10 

      d. 6
3

2
            e. 5

3

1
 

 

18. Jumlah dari suatu deter geometri tak hingga adalah (4 + 2 2  ) sedangkan 

rasionya adalah 2
2

1
, maka suku petama deret tersebut adalah… 

       a. 2               b. 2 3            c. 3 

       d. 2 2             e. 2 

 

19. Diketahui suku pertama suatu deret aritmatika adalah 2 dan suku ke-10 adalah   38. 

jumlah 20 suku pertama deret tersebut adalah.. 

 a. 400                 b. 460               c. 800 

       d. 920             e. 1600 

 

20. Diketahui suku pertama suatu barisan geometri adalah 3 dan suku ke-4 adalah 24. 

jumlah tujuh suku pertama deret tersebut adalah.. 

a. 182                b. 189                c. 192 

      d. 381             e. 384 
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Lampiran 2b 

SOAL TES KEMAMPUAN AWAL 

 

Materi              :  -   Bentuk pangkat, akar                            

             -  Persamaan linier  dan fungsi kuadrat     

Alokasi waktu :   60 menit  

                                                   

1. Bentuk sederhana dari  .......
33

2332

=
+

ba

baba
             

a. 
ba

ab

+
               b. 

ab

ba +
          c. 

ab

b+1
 

     d. 
ba

ba

−

+
                e. 

ab

a 1+
 

      2. Jika 
2

1
=a  dan b = 4 maka nilai ......)( 223 =−− bxa  

            a. -4                    b. 
4

1
                  c. 

32

1
 

           d. 
4

1
−                 e. 

16

1
              

 

     3. Nilai dari 
2

2

2

5

4

1
3

−









+

 adalah…… 

            a. 1                  b. 
5

7
                c. 

25

7
 

            d. -1                e. 
5

7
−  

 

      4. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat  x2 – 3x + 2 = 0 

            a.  -2 dan -1               b. 2 dan -1                c. -2 dan 1 

            d. 2 dan 1                  e. -2 dan 2 
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      5. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat x2 + 10x + 16 = 0 

            a. -4 dan 4               b. -6 dan -2                  c. 2 dan 8 

            d. 6 dan 2                e. -2 dan -8 

 

      6. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat x2 = 3 – 2x 

            a. -3 dan -1               b. -3 dan -2                  c. -3  dan 1 

            d.  2 dan 3                e. -1  dan 3 

 

      7. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat  2x2 + 36 = 18x 

             a. -3 dan -6               b. -3 dan 6                 c. 3  dan 6 

             d. -9 dan 2                e. -2 dan 9 

 

      8. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 2x2 – x – 1 = 0 

             a. -2 dan 1                  b. -1 dan -2                 c. 
2

1
dan 2 

             d. 1 dan 2                 e. 
2

1
− dan 1 

    

     9. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 2x2 + x - 1 = 0 

               a. 
2

1
−  dan -1                b. 

2

1
− dan -2                      c. -1 dan 2 

               d. 
2

1
dan -1                    e. 

2

1
dan 2 

 

       10. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 4x2 – 5x = -1 

               a. -4 dan  
4

1
                  b. -

4

1
 dan -1                   c -

4

1
 dan 1 
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              d. 
4

1
dan 2                       e. 

4

1
 dan 1 

 

   

 

 

     11. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 6x2 – 10x  + 4 = 0 

               a. -
3

2
 dan 1                  b. 

3

2
dan -1                 c. 

2

3
dan -1 

              d. 
3

2
dan 1                  e. 

2

3
 dan 1 

   

      12. Carilah himpunan penyelesaian dari system persamaan berikut ; 

                                      5x – 2y = -40 

                                     -4x + 3y = 18 

               a.  x = 12 dan y = 10                    b.   x = 12 dan y = -10     

               c.  x = 10 dan y = 12                   d.  x = -12 dan y = -10   

               e.  x = -10 dan y = -12 

 

       13. Carilah himpunan penyelesaian dari system persamaan berikut ; 

                                       x – y = 0 

                                   x2 + y 2 – 8 = 0 

              a.  x = 2 dan y = 2                    b.   x = 2 dan y = -1   

               c.  x = 2 dan y = 1                   d.  x = -2 dan y = 2    

              e.  x = -2 dan y = -1 

 

       14. Carilah himpunan penyelesaian dari system persamaan berikut ; 

                                     2x + 3y = 4   ,   x2 – y2 + 3 = 0 

                 a.  x = -1 dan y = 2                   b.   x = -2 dan y = -1     

                c.  x = 2 dan y = 1                     d.  x = -2 dan y = 1    
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                e.  x = -1 dan y = -2 

 

    15. Bentuk sederhana dari 
1

)( 23

+

+

r

rr
 adalah.. 

             a. r2                   b. r2 +  1                     c. r2 + r + 1 

             d. r3                  e. r2 + r 

 

       16. bentuk sederhana dari 
12

24

−

−

r

rr
 adalah … 

              a. r2                   b. r2 +  1                     c. r2 + r + 1 

              d. r3                  e. r2 + r 

 

         17. hasil bagi dari x3 – 1 dibagi x -  1 adalah… 

                a. x2                     b. x2 +  1                      c. x2 + x + 1 

                d. x3                     e. x2 + x 

 

       18. nilai dari 50188 ++  adalah 

                 a. 76                       b. 10 6                        c. 20 3  

                 d. 10 2                    e. 20 2  

      19. Bentuk sederhana dari 
52

6

−
 adalah…. 

               a. 6(2 - 5 )                   b. 6(2 + 5 )           c. -6(2 - 5 ) 

               d. 6( 5  - 2)                  e.  -6(2 + 5 ) 

 

       20. Rasional dari bentuk akar  
23

7

+
 adalah… 

               a. 3 - 2                      b. 21 - 7 2                c. 21 - 2 

               d. 3 + 2                    e. 21 + 7 2  
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UJI COBA SOAL TES KEMAMPUAN AWAL 

 

Materi              :  -    Bentuk pangkat 

                            -    Bentuk akar                          

- Persamaan linier   

- Fungsi kuadrat     

Alokasi waktu :   90 menit                                                    

2. Bentuk sederhana dari  .......
33

2332

=
+

ba

baba
  

      a. 
ba

ab

+
                          b. 

ab

ba +
                      c. 

ab

b+1
 

            d. 
ba

ba

−

+
                          e. 

ab

a 1+
 

      2. Jika 
2

1
=a  dan b = 4 maka nilai ......)( 223 =−− bxa  

       a. -4                                b. 
4

1
                           c. 

32

1
 

      d. 
4

1
−                              e. 

16

1
              

    3.  Bentuk pangkat positif dari  
ab

ba 11 −− +
 adalah…. 

       a. 
ba

ab

+
                         b. 

ab

ba 2)( +
                 c. 

2

2

)(

)(

ab

ba +
 

       d. 
ab

ba +
                        e. 

22ba

ba +
 

 

  4.  Nilai dari 
2

2

2

5

4

1
3

−









+

 adalah…… 

        a. 1                               b. 
5

7
                            c. 

25

7
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       d. -1                              e. 
5

7
−  

  5. Himpunan penyelesaian persamaan kuadrat  x2 – 3x + 2 = 0 adalah... 

       a.  -2 dan -1                      b. 2 dan -1                    c. -2 dan 1 

       d.  2 dan 1                         e. -2 dan 2 

    

  6. Himpunan penyelesaian persamaan kuadrat x2 + 10x + 16 = 0 adalah... 

        a. -4 dan 4                       b. -6 dan -2                  c. 2 dan 8 

        d. 6 dan 2                        e. -2 dan -8 

     

 7. Himpunan penyelesaian persamaan kuadrat x2 – 9x = 36 adalah... 

      a. -3 dan 12                       b. -12 dan -3                c. 4 dan 12 

      d. -12dan 3                        e. -4 dan 12 

      

 8. Himpunan penyelesaian persamaan kuadrat x2 = 3 – 2x adalah... 

      a. -3 dan -1                       b. -3 dan -2                  c. -3  dan 1 

      d.  2 dan 3                         e. -1  dan 3 

     

  9. Himpunan penyelesaian persamaan kuadrat  2x2 + 36 = 18x adalah... 

       a. -3 dan -6                      b. -3 dan 6                   c. 3  dan 6 

      d. -9 dan 2                        e. -2 dan 9 

 

10. Himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 2x2 – x – 1 = 0 adalah... 

       a. -2 dan 1                       b. -1 dan -2                 c. 
2

1
dan 2 

      d. 1 dan 2                         e. 
2

1
− dan 1 

       

11. Himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 2x2 + x - 1 = 0 adalah... 
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       a. 
2

1
−  dan -1                  b. 

2

1
− dan -2              c. -1 dan 2 

       d. 
2

1
dan -1                     e. 

2

1
dan 2 

       

 12. Himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 4x2 – 5x = -1 adalah... 

        a. -4 dan  
4

1
                   b. -

4

1
 dan -1                   c -

4

1
 dan 1 

        d. 
4

1
dan 2                       e. 

4

1
 dan 1 

 

 13. Himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 6x2 – 10x  + 4 = 0 adalah... 

        a. -
3

2
 dan 1                    b. 

3

2
dan -1                   c. 

2

3
dan -1 

        d. 
3

2
dan 1                      e. 

2

3
 dan 1 

 

  14. Himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 35x2 + 18x – 8 = 0 adalah... 

         a. -
5

4
 dan 

7

2
                 b. 

5

4
dan 

7

2
                 c. 

7

2
dan -

4

5
 

         d. 
5

4
dan -

7

2
                  e. 

4

5
dan 

7

2
 

     

  15. Himpunan penyelesaian dari system persamaan berikut adalah… 

                                          x + 2y = 7       

                                          x – 3y = 2 

        a.  x = 5 dan y = 1         b.   x = 5 dan y = -1     c.  x = 2 dan y = 1 

        d.  x = -5 dan y =          e.  x = -5 dan y = -1 

        

16. Himpunan penyelesaian dari system persamaan berikut adalah… 

                                         2x + 3y = 7 
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                                          x – y = 1 

       a.  x = -2 dan y = 1         b.   x = 2 dan y = -1     c.  x = 2 dan y = 1 

       d.  x = -1dan y = 2         e.  x = -2 dan y = -1 

     

 

 

  17. Himpunan penyelesaian dari system persamaan berikut adalah… 

                                           3x + 5y = 7 

                                           2x + 3y = 4 

         a.  x = 2 dan y = 1         b.   x = 1 dan y = -2        c.  x = 2 dan y = -1 

        d.  x = -1 dan y              e.  x = 2 dan y = -1 

    

  18. Himpunan penyelesaian dari system persamaan berikut adalah… 

                                          4x – 3y – 5 = 0   

                                            x – 2y – 5 = 0 

        a.  x = -1 dan y = -3       b.   x = 1 dan y = -3         c.  x = 3 dan y = 1 

       d.  x = -3 dan y = 1         e.  x = 3 dan y = -1 

     

 19. Himpunan penyelesaian dari system persamaan berikut adalah… 

                                          2x – y – 1 = 0 

                                          3x – 2y – 5 = 0 

       a.  x = -12 dan y = -10     b.   x = 12 dan y = 10      c.  x = 10 dan y = 12 

       d.  x = -12 dan y = 10       e.  x = -10 dan y = 12 

       

20. Himpunan penyelesaian dari system persamaan berikut adalah… 

                                        5x – 2y = -40 

                                       -4x + 3y = 18 

       a.  x = 12 dan y = 10          b.   x = 12 dan y = -10     c.  x = 10 dan y = 12 

       d.  x = -12 dan y = -10       e.  x = -10 dan y = -12 
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 21. Himpunan penyelesaian dari system persamaan berikut adalah… 

                                       x – y = 0 

                                   x2 + y 2 – 8 = 0 

       a.  x = 2 dan y = 2              b.   x = 2 dan y = -1          c.  x = 2 dan y = 1 

      d.  x = -2 dan y = 2             e.  x = -2 dan y = -1 

       

 22. Himpunan penyelesaian dari system persamaan berikut adalah… 

                                    y = x + 1 

                                   x2 + y2 – 25 = 0 

        a.  x = 5 dan y = 4            b.   x = 4 dan y = 3           c.  x = -3 dan y = 4 

        d.  x = 4 dan y = 5             e.  x = -4 dan y = -3 

 

  23. Himpunan penyelesaian dari system persamaan berikut adalah… 

                                     2x + 3y = 4    

                                 x2 – y2 + 3 = 0 

         a.  x = -1 dan y = 2          b.   x = -2 dan y = -1         c.  x = 2 dan y = 1 

         d.  x = -2 dan y = 1                   e.  x = -1 dan y = -2 

 

  24 Bentuk sederhana dari 
1

)( 23

+

+

r

rr
 adalah.. 

        a. r2                   b. r2 +  1                     c. r2 + r + 1 

        d. r3                  e. r2 + r 

 

   25. bentuk sederhana dari 
12

24

−

−

r

rr
 adalah … 

          a. r2                   b. r2 +  1                     c. r2 + r + 1 

          d. r3                  e. r2 + r 
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   26. hasil bagi dari x3 – 1 dibagi x -  1 adalah… 

          a. x2                     b. x2 +  1                  c. x2 + x + 1 

          d. x3                     e. x2 + x 

 

   27. nilai dari 50188 ++  adalah 

          a. 76                 b. 10 6                  c. 20 3  

          d. 10 2                e. 20 2  

 

     28. Hasil dari 3 32722508 −+−  adalah … 

            a. 3 2                     b. 8 2                       c. 12 2  

            d. 6 2                    e. 9 2  

 

    29. Bentuk sederhana dari 
52

6

−
 adalah…. 

            a. 6(2 - 5 )              b. 6(2 + 5 )              c. -6(2 - 5 ) 

            d. 6( 5  - 2)              e.  -6(2 + 5 ) 

 

     30. Rasional dari bentuk akar  
23

7

+
 adalah… 

            a. 3 - 2                     b. 21 - 7 2                c. 21 - 2  

            d. 3 + 2                    e. 21 + 7 2  
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Lampiran 4 

 

UJI COBA SOAL BARISAN DAN DERET 

 

Mata pelajaran     : Matematika 

Pokok bahasan     : Barisan dan Deret       

Kelas / Semester  : XII. IS / 2 

 Waktu                  : 90 Menit 

 

 

1. Diketahui barisan 84, 80
2

1
, 77,…… Suku ke-n akan bernilai nol jika n =   

       a. 25                            b. 24                                c. 23 

             d. 22                            e. 21 

 

2. Rumus suku ke-n dari barisan bilangan: 8, 1, -6, -13, …… adalah... 

             a. Un = 8n                   b. Un = 1 + 7n                 c. Un = 15 – 7n 

       d. Un = 15 + 7n           e. Un = 16 – 7n 

 

3. Suku ke 50 dari barisan bilangan : 5, 9, 13, 17, ……  adalah…. 

       a. 192                          b. 196                              c. 201 

       d. 205                          e. 209 

 

4. Suku ke-10 suatu barisan aritmatika adalah 41. jika suku ke-7 adalah 29. maka  

suku ke 20 adalah.... 

       a. 73                            b. 76                                 c. 77 

       d. 81                            e. 85 

 

5. Dari suatu barisan aritmatika, U2 + U7 = 26 dan U3 + U5 = 22 . maka suku ke-50 

adalah.. 
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       a. 191                         b. 195                              c. 196 

       d. 199                         e. 203 

 

6. Diantara bilangan bilangan 8 dan 173 disisipkan 32 buah bilangan sehingga terjadi 

barisan aritmatika. Tentukan rumus suku ke-n 

       a. Un = 5n + 3               b. Un = 5n + 13          c. Un = 6n + 2 

      d. Un = 6n - 2                 e. Un = 7n + 1 

 

7. Jumlah 15 suku yang pertama untuk deret aritmatika 2 + 5 + 8 + 11 + … adalah... 

       a. 46                              b. 345                         c. 690 

       d. 960                           e. 1030 

 

8. Diketahui suku pertama suatu deret aritmatika adalah 2 dan suku ke-10 adalah   38. 

jumlah 20 suku pertama deret tersebut adalah.. 

 a. 400                             b. 460                       c. 800 

       d. 920                             e. 1600 

 

9. Jumlah semua bilangan asli antara 1 sampai 200 yang habis dibagi 4 adalah.... 

       a. 5100                          b. 5200                       c. 5300 

            d. 5500                           e. 10200 

 

10. Jumlah semua bilangan asli antara 1 sampai 200 yang habis dibagi 2 adalah… 

       a. 1050                          b. 5050                      c. 9050 

            d. 10100                         e. 11150 

 

11. Tiga bilangan membentuk barisan aritmatika. Jika bilangan yang ketiga adalah 12 

dan hasil kali ketiga bilangan itu -120. maka jumlah ketiga bilangan itu adalah... 

       a. 3 atau 15                   b. -3 atau 15             c. 3 atau -15 

       d. -3 atau -15                e. 10 atau 15 
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12. Rasio dari barisan geometri berikut : 2, 6, 18, 54,…..adalah... 

     a. 6                               b. 5                           c. 4 

     d. 3                               e. 2 

 

13. Diketahui suku pertama suatu barisan geometri adalah 3 dan suku ke-4 adalah 24. 

jumlah tujuh suku pertama deret tersebut adalah.. 

a. 182                            b. 189                      c. 192 

      d. 381                            e. 384 

 

14. Suku pertama suatu barisan geometri adalah 25 dan suku ke sembilan adalah 6400. 

Suku ke lima dari barisan itu adalah … 

a. 100                              b. 200                     c. 400 

d. 1600                            e. 2500 

 

15. Jumlah n suku pertama suatu deret geometri dirumuskan dengan  

      Sn = 22n-1. Rasio deret tersebut adalah 

a. 8                                  b. 7                         c. 4 

d. – 
8

1
                             e. –8 

16. Suku ke-n dari barisan geometri berikut : 32, 16, 8, 4, ….adalah… 

     a. Un = 32.2n                b. Un = 32n               c. Un = 32n-1 

    d. Un = 32.2n-1                   e. Un = 64.2-n 

 

17. Suku ke-10 dari barisan geometri berikut : 4, -8, 16, -32, …adalah... 

     a. -1024                        b. 1024                     c. -2048 

     d. 2048                         e. 4096 

 

18. Suku pertama suatu barisan geometri adalah 16, sedang suku keempatnya adalah 

128,   maka suku ke-8.. adalah… 
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       a. 1024                         b. 2048                     c. 4096 

       d. 8192                         e. 16384 

 

19. Dari suatu barisan geometri diketahui U1 + U6 = 244 dan U3.U4 = 243, maka  

rasionya adalah… 

       a. 3                               b. 4                           c. 5 

       d. 6                               e. 7 

 

20. Tiga bilangan membentuk barisan geometri naik yang jumlahnya 93 dan hasil 

kalinya 3375, maka suku kedua dari barisan tersebut adalah… 

       a. 15                             b. 20                          c. 25 

       d. 30                             e. 35 

 

21. Harga suatu mesin menyusut setiap tahun 10% dari harga pada permulaan tahun. 

Jika mesin itu dibeli seharga Rp 15.000.000,- maka harga mesin tersebut setelah 

lima tahun adalah... 

       a. Rp 8.857.350,-         b. Rp 9.841.500,-       c. Rp 10.935.000,- 

             d. Rp 12.150.000,-       e. Rp 13.500.000,- 

 

22. Tiga bilangan membentuk barisan aritmatika. Jika suku tengan dikurangi 5 maka 

terbentuk barisan geometri dengan rasio 2, ketiga bilangan - bilangan tersebut 

adalah... 

       a. 5,15,20                         b. 10,20,40                c. 10,25,40 

       d. 15,30,60                       e. 15,35,60 

 

23. Jumlah 10 suku pertama dari deret geometri berikut : 1 + 4 + 16 + 64 

+ …adalah… 

      a. 21.845                          b. 87.381                   c. 262.143 

      d. 349.525                        e. 1.048.575 
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24. Dari deret geometri diketahui U9 = 128 dan U4 = -4 . maka S10  adalah... 

       a. 1024                            b. 341                        c. -341 

       d. 170,5                           e. -170,5 

 

25. Dari suatu deter geometri diketahui S2 = 4 dan S4 = 40, maka rasio dan suku 

pertama deret tersebut adalah… 

       a. 3 dan 1                         b. 1 dan 3                 c. 3 dan 2 

       d. 2 dan 3                         e. 2 dan 4 

 

26. Seutas tali dipotong menjadi 6 ruas dan panjang masing-masing potongan itu 

membentuk barisan geometri. Jika potongan tali yang paling pendek sama dengan 

3 cm dan potongan tali yang paling panjang  adalah 96 cm, maka panjang tali 

keseluruhan adalah... 

       a. 180                              b. 189                     c. 192 

       d. 203                              e. 212 

 

27. Jumlah penduduk suatu kota setiap 4 tahun menjadi lipat dua kali dari jumlah 

sebelumnya. Jika jumlah penduduk pada tahun 1997 adalah 200.000 orang, maka 

jumlah penduduk kota itu pada tahun 2021 adalah… 

       a. 6.400.000                 b. 9.600.000                 c. 12.600.000 

       d. 12.800.000               e. 13.000.000 

 

28.Seorang ayah menabung uangnya di rumah. Setiap bulan besar tabungannya 

dinaikkan secara tetap dimulai dari bulan pertama Rp. 50.000.00, bulan kedua Rp. 

55.000,00, bulan ketiga Rp. 60.000,00 dan seterusnya. Jumlah tabungannya 

selama 10 bulan adalah … 

a. Rp. 500.000,00         b. Rp. 550.000,00       c. Rp. 600.000,00 

d. Rp. 700.000,00         e. Rp. 725.000,00 
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29. Jumlah deret geometri tak hingga dari ; 10 – 5 + 2,5 – 1,25 + ….adalah... 

       a. 25
3

2
                          b. 20                           c. 10 

      d. 6
3

2
                             e. 5

3

1
 

30. Jumlah dari suatu deter geometri tak hingga adalah (4 + 2 2  ) sedangkan 

rasionya adalah 2
2

1
, maka suku pertama deret tersebut adalah… 

       a. 2                             b. 2 3                        c. 3 

       d. 2 2                           e. 2 
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UJI KOMPARASI GANDA 

 

1. Hipotesis 

 

a. Komparasi rerata antar kolom ke-i dan ke-j : 

Komparasi H0 H1 

21 µµ −  21 µµ =  21 µµ ≠  

31 µµ −  31 µµ =  31 µµ ≠  

32 µµ −  32 µµ =  32 µµ ≠  

 

 

b. Komparasi Rataan Antar Sel Pada Kolom yang Sama (antar sel ij dan sel kj): 

Komparasi H0 H1 

1211 µµ −  1211 µµ =  1211 µµ ≠  

1311 µµ −  
1311 µµ =  1311 µµ ≠  

1312 µµ −  1312 µµ =  1312 µµ ≠  

2221 µµ −  2221 µµ =  2221 µµ ≠  

2321 µµ −  2321 µµ =  2321 µµ ≠  

2322 µµ −  2322 µµ =  2322 µµ ≠  
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c. Komparasi Rataan Antar Sel Pada Baris yang sama (antar sel - ij dan  sel - ik) 

Komparasi H0 H1 

2111 µµ −  2111 µµ =  
2111 µµ ≠  

2212 µµ −  2212 µµ =  2212 µµ ≠  

2313 −µ  2313 µµ =  2313 µµ ≠  

 

 

2. Taraf signifikasi 05,0=α  

 

3. Komputasi 

 

Kemampuan awal  
 

Model Pembelajaran 
Tinggi (b1) Sedang (b2) Rendah (b3) 

 

Kontekstual (a1) 

n 
 

∑ X  

X  

15 

910 

60,6667 

 

29 

1390 

47,9310 

 

36 

1520 

42,2222 
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Langsung (a2) 

n 
 

∑ X  

X  

 

34 

1800 

52,9412 

 

22 

910 

41,3636 

 

23 

495 

21,5271 

 

 

 

 

 

a. Komparasi rerata antar kolom ke-i dan ke-j :  

           

1211

1211

1
bnabna

bXabXa
bX

+

+
=

∑ ∑
 

        = 3061,55
3415

1800910
=

+

+
 

2221

2221

2
bnabna

bXabXa
bX

+

+
=

∑ ∑
 

        = 0980,45
2229

9101390
=

+

+
 

3231

3231

3
bnabna

bXabXa
bX

+

+
=

∑ ∑
 

        = 1525,34
2336

4951520
=

+

+
 

RKG  = 170,4453 
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Fb1-b2 = 2781,15

)
51

1

49

1
(4453,170

)0980,453061,55( 2

=

+

−
 

Fb1-b3 = 2760,70

)
59

1

49

1
(4453,170

)1525,343061,55( 2

=

+

−
 

Fb2-b3 = 2272,19

)
59

1

51

1
(4453,170

)1525,340980,45( 2

=

+

−
 

 

 

b. Komparasi Rataan Antar Sel Pada Kolom yang Sama (antar sel ij dan sel kj): 

  

 

Fa1b1-a1b2 = 4080,9

)
29

1

15

1
(4453,170

)9310,476667,60( 2

=

+

−
 

Fa1b1-a1b3  = 1335,21

)
36

1

15

1
(4453,170

)2222,426667,60( 2

=

+

−
 

Fa1b2-a1b3  = 0711,3

)
36

1

29

1
(4453,170

)2222,429310,47( 2

=

+

−
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Fa2b1-a2b2 =  5043,10

)
22

1

34

1
(4453,170

)3636,419412,52( 2

=

+

−
 

 

Fa2b1-a2b3 = 4594,79

)
23

1

34

1
(4453,170

)5217,219412,52( 2

=

+

−
 

Fa2b2-a2b3 = 9728,25

)
23

1

22

1
(4453,170

)5217,213636,41( 2

=

+

−
  

 

 

c. Komparasi Rataan Antar Sel Pada Baris yang sama (antar sel - ij dan  sel - 

ik) : 

  

 

Fa1b1-a2b1 = 6445,3

)
34

1

15

1
(4453,170

)9412,526667,60( 2

=

+

−
 

 

Fa1b2-a2b2 = 1656,3

)
22

1

29

1
(4453,170

)3636,419310,47( 2

=

+

−
 

 

Fa1b3-a2b3 = 2821,35

)
23

1

36

1
(4453,170

)5217,212222,42( 2

=

+

−
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4. Daerah Kritik 

Untuk Fi-j rataan antar baris DK = {Fi-j I Fi-j > (p-1)F0,05;1;153} = {Fi-j I Fi-j > 3,84} 

Untuk Fi-j rataan antar kolom DK = {Fi-j I Fi-j > (q-1)F0,05;2;153} = {Fi-j I Fi-j > 6,00} 

Untuk Fij-kj rataan antar sel pada kolom yang sama 

DK = {Fij-kj I Fij-kj > (pq-1)F0,05;5;153} = {Fij-kj I Fij-kj > 11,05} 

Untuk Fij-ik rataan antar sel pada baris yang sama 

DK = {Fij-ik I Fij-ik > (pq-1)F0,05;5;153} = {Fij-ik I Fij-ik > 11,05} 

 

5. Keputusan uji : 

a. Komparasi rataan antar kolom 

- Karena Fb1-b2 = 15,2781 masuk dalam daerah kritik sehingga H0 ditolak, ini 

berarti bahwa kemampuan awal yang tinggi memberikan kontribusi yang lebih 

baik dari pada kemampuan awal sedang terhadap prestasi belajar barisan dan deret 

- Karena Fb1-b3 = 70,2760 masuk dalam daerah kritk sehingga H0 ditolak, ini berarti 

bahwa kemampuan awal yang tinggi memberikan kontribusi yang lebih baik 

dibanding dengan kemampuan awal rendah terhadap prestasi belajar barisan dan 

deret 

- Karena Fb2-b3 = 19,2272 masuk dalam daerah kritik sehingga H0 ditolak, ini 

berarti bahwa kemampuan awal sedang memberikan kontribusi yang lebih baik 

dibanding dengan kemampuan awal rendah terhadap prestasi belajar barisan dan 

deret 
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b. Komparasi rataan antar sel pada kolom yang sama 

- Karena Fa1b1-a1b2 = 9,4080 tidak masuk dalam daerah kritik sehingga H0 diterima, 

ini berarti bahwa pada pembelajaran kontekstual kemampuan awal tinggi dengan 

kemampuan awal sedang sama baiknya dalam memberikan kontribusi terhadap 

prestasi belajar barisan dan deret 

- Fa1b1-a1b3 = 21,1335 masuk dalam daerah kritik sehingga H0 ditolak, ini berati 

bahwa pada pembelajaran kontekstual kemampuan awal tinggi lebih baik dalam 

memberikan kontribusinya dibanding dengan kemampuan awal rendah terhadap 

prestasi belajar barisan dan deret 

- Fa1b2-a1b3 = 3,0711 tidak masuk dalam daerah kritik sehingga H0 diterima, ini 

berarti bahwa pada pembelajaran kontekstual kemampuan awal sedang dengan 

kemampuan awal rendah sama baiknya dalam memberikan kontribusi terhadap 

prestasi belajar barisan dan deret 

 

- Fa2b1-a2b2 = 10,5043 tidak masuk dalam daerah kritik sehingga H0 diterima, ini 

berarti bahwa pada pembelajaran langsung kemampuan awal tinggi dengan 

kemampuan awal sedang sama baiknya dalam memberikan kontribusi terhadap 

prestasi belajar barisan dan deret 

 

- Fa2b1-a2b3 = 79,4594 masuk dalam daerah kritik sehingga H0 ditolak, ini berati 

bahwa pada pembelajaran langsung kemampuan awal tinggi lebih baik dalam 
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memberikan kontribusinya dibanding dengan kemampuan awal rendah terhadap 

prestasi belajar barisan dan deret 

 

- Fa2b2-a2b3 = 25,9728 masuk dalam daerah kritik sehingga H0 ditolak, ini berati 

bahwa pada pembelajaran langsung kemampuan awal sedang lebih baik dalam 

memberikan kontribusinya dibanding dengan kemampuan awal rendah terhadap 

prestasi belajar barisan dan deret 

 

c. Komparasi rataan antar sel pada baris yang sama 

- Fa1b1-a2b1 = 3,6445 tidak masuk dalam daerah kritik sehingga H0 diterima, ini 

berarti bahwa pada siswa yang berkemampuan awal tinggi pada pembelajaran 

kontekstual memberikan kontribusi yang sama baiknya dengan siswa yang 

berkemampuan awal tinggi pada pembelajaran langsung 

- Fa1b2-a2b2 = 3,1656 tidak masuk dalam daerah kritik sehingga H0 diterima, ini 

berarti bahwa pada siswa yang berkemampuan awal sedang pada pembelajaran 

kontekstual memberikan kontribusi yang sama baiknya  dengan siswa yang 

berkemampuan awal sedang pada pembelajaran langsung 

- Fa1b3-a2b3 = 35,2821 masuk dalam daerah kritk sehingga H0 ditolak, ini berarti 

bahwa pada siswa yang berkemampuan awal rendah pada pembelajaran kontekstual 

memberikan kontribusi yang lebih baik dibanding dengan siswa yang 

berkemampuan rendah pada pembelajaran langsung 
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UJI NORMALITAS PRESTASI BELAJAR BARISAN DAN DERET 

PADA KELAS EKSPERIMEN 

 

b. Hipotesis 

Ho  : sampel random dari populasi normal 

H1   : sampel random bukan dari populasi normal 

b.  Derajat signifikan α   = 0,05 

c.  Statistik Uji : 

  Labs= maks F(Zi) – S(Zi)  

       F(Zi)  = P ( Z ≤  Zi  ), Z ~ N(0,1), Zi = skor terstandar untuk Xi 

       S(Zi)  = proporsi banyaknya Z ≤  Z terhadap banyak Zi 

s        = deviasi standar 

Labs= 0,0823 

d. Daerah kritik : DK = { L   L > L tabel } 

            L tabel =  L0,05;80 = 0,099058 

          Lobs  ∉  Daerah Kritik 

                

                e. Keputusan uji : 

Ho diterima karena harga statistik uji L ada diluar daerah kritik, berarti 

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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UJI NORMALITAS PRESTASI BELAJAR BARISAN DAN DERET 

PADA KELAS KONTROL 

 

a. Hipotesis 

Ho  : sampel random dari populasi normal 

H1   : sampel random bukan dari populasi normal 

b.  Derajat signifikan α   = 0,05 

c.  Statistik Uji : 

  Labs= maks F(Zi) – S(Zi)  

       F(Zi)  = P ( Z ≤  Zi  ), Z ~ N(0,1), Zi = skor terstandar untuk Xi 

       S(Zi)  = proporsi banyaknya Z ≤  Z terhadap banyak Zi 

s        = deviasi standar 

Labs= 0,0737 

d. Daerah kritik : DK = { L   L > L tabel } 

            L tabel =  L0,05;80 = 0,099058 

          Lobs  ∉ Daerah Kritik 

                

                e. Keputusan uji : 

Ho diterima jika harga statistik uji L ada diluar daerah kritik, berarti sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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UJI NORMALITAS PRESTASI BELAJAR BARISAN DAN DERET 

PADA KELAS RENDAH 

 

 

a. Hipotesis 

Ho  : sampel random dari populasi normal 

H1   : sampel random bukan dari populasi normal 

b.  Derajat signifikan α   = 0,05 

c.  Statistik Uji : 

  Labs= maks F(Zi) – S(Zi)  

       F(Zi)  = P ( Z ≤  Zi  ), Z ~ N(0,1), Zi = skor terstandar untuk Xi 

       S(Zi)  = proporsi banyaknya Z ≤  Z terhadap banyak Zi 

s        = deviasi standar 

Labs= 0,1144 

d. Daerah kritik : DK = { L   L > L tabel } 

            L tabel =  L0,05;59 = 0,1153 

          Lobs  ∉  Daerah Kritik 

                

                e. Keputusan uji : 
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Ho diterima jika harga statistik uji L ada diluar daerah kritik, berarti sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 

 

 

 

UJI NORMALITAS PRESTASI BELAJAR BARISAN DAN DERET 

PADA KELAS SEDANG 

 

 

a. Hipotesis 

Ho  : sampel random dari populasi normal 

H1   : sampel random bukan dari populasi normal 

b.  Derajat signifikan α   = 0,05 

c.  Statistik Uji : 

  Labs= maks F(Zi) – S(Zi)  

       F(Zi)  = P ( Z ≤  Zi  ), Z ~ N(0,1), Zi = skor terstandar untuk Xi 

       S(Zi)  = proporsi banyaknya Z ≤  Z terhadap banyak Zi 

s        = deviasi standar 

Labs= 0,1074 

d. Daerah kritik : DK = { L   L > L tabel } 

            L tabel =  L0,05;51 = 0,1241 

          Lobs  ∉ Daerah Kritik 
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                e. Keputusan uji : 

Ho diterima jika harga statistik uji L ada diluar daerah kritik, berarti sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 

 

 

 

UJI NORMALITAS PRESTASI BELAJAR BARISAN DAN DERET 

PADA KELAS TINGGI 

 

 

a. Hipotesis 

Ho  : sampel random dari populasi normal 

H1   : sampel random bukan dari populasi normal 

b.  Derajat signifikan α   = 0,05 

c.  Statistik Uji : 

  Labs= maks F(Zi) – S(Zi)  

       F(Zi)  = P ( Z ≤  Zi  ), Z ~ N(0,1), Zi = skor terstandar untuk Xi 

       S(Zi)  = proporsi banyaknya Z ≤  Z terhadap banyak Zi 

s        = deviasi standar 

Labs= 0,1228 

d. Daerah kritik : DK = { L   L > L tabel } 

            L tabel =  L0,05;48 = 0,1279 

          Lobs  ∉ Daerah Kritik 
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                e. Keputusan uji : 

Ho diterima jika harga statistik uji L ada diluar daerah kritik, berarti sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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