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Mata Pelajaran : Matematika       

Satuan Pendidikan : SMP/MTs      

Kelas   : VII (Tujuh)     

Kompetensi Inti :      

 KI1 dan KI2: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.Menghargai dan menghayati perilaku jujur, 

disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan 

anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungana lam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. 

 KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan 

spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

 KI4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan 

komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama 

dalam sudut pandang teori. 

 

Kompetensi Dasar (KD) Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

3.9  Mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait 

aritmetika sosial (penjualan, pembelian, potongan, 

keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase,  

bruto, neto, tara) 

Aritmetika Sosial 

 Harga penjualan dan  

pembelian 

 Keuntungan, kerugian, 

dan impas 

 Persentase untung dan 

rugi 

 Diskon 

 Pajak 

 Bruto, tara, dan netto 

 Bunga tunggal 

- Mencermati kegiatan-kegiatan sehari-hari berkaitan dengan transaksi jual beli, kondisi untung, rugi, dan 

impas  

 

- Mencermati cara menentukan diskon dan pajak dari suatu barang 

 

- Mengamati konteks dalam kehidupan di sekitar yang terkait dengan bruto, neto, dan tara 

 

- Mengumpulkan informasi tentang cara melakukan manipulasi aljabar terhadap permasalahan sehari-hari 

yang berkaitan dengan artimetika sosial 

 

- Menyajikan hasil pembelajaran tentang aritmetika sosial 

 

- Memecahkan masalah yang berkaitan dengan artimetika sosial 

4.9  Menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmetika 

sosial (penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, 

kerugian, bunga tunggal, persentase,  bruto, neto, tara)  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 1 

Satuan Pendidikan : Mts N 1 Konawe Selatan 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Materi Pokok : Aritmetika Sosial 

Alokasi Waktu : 2 X 40 Menit 

Pertemuan Ke : 1 

 

A. Kompetensi Inti 

KI  : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

K2  

 

: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

K3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

K4  : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 
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B. Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.9 Mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmetika social 

(penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, 

presentasi, bruto, neto, tara) 

4.9 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmetika social (penjualan, 

pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, presentasi, 

bruto, neto, tara) 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.9.1 Siswa dapat memahami harga pembelian, harga penjualan, keuntungan dan 

kerugian. 

3.9.2 Siswa dapat memahami harga pembelian, harga penjualan, keuntungan dan 

kerugian. 

3.9.3 Siswa dapat menentukan harga pembelian, harga penjualan, keuntungan dan 

kerugian 

3.9.4 Siswa dapat menentukan persentase keuntungan dan kerugian. 

4.9.1 Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keuntungan dan 

kerugian. 

4.9.2 Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persentase 

keuntungan dan kerugian. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat: 
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1. Siswa dapat memahami harga pembelian, harga penjualan, keuntungan dan 

kerugian. 

2. Siswa dapat menentukan harga pembelian, harga penjualan, keuntungan dan 

kerugian 

3. Siswa dapat menentukan persentase keuntungan dan kerugian. 

4. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keuntungan dan 

kerugian. 

5. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persentase 

keuntungan dan kerugian. 

E. Materi Pembelajaran   

 Harga pembelian, harga penjualan, keuntungan dan kerugian. 

F. Model Pembelajaran 

1. Model pembelajaran  : Kontekstual 

2. Metode pembelajaran  : Ceramah, Tanya jawab dan Diskusi 

G. Sumber Belajar 

Buku pegangan guru kurikulum 2013 

H. Alat dan Bahan 

Papan tulis, spidol dan penghapus 

 

I. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 1. Berdoa bersama dengan peserta didik sebelum memulai  
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Pendahuluan 

pembelajaran.  

 

 

 

10 menit 

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan 

mengabsen peserta didik 

3. Apersepsi: 

Guru member aprepsesi mengenai gambaran sederhana 

mengenai Aritmetika sosial 

*Guru menanyakan kepada peserta didik terkait 

pekerjaan orang tua mereka apakah ada yang berdagang 

atau tidak 

Motivasi: Materi Aritmetika Sosial banyak manfaatnya dalam 

kehidupan kita sehari-hari, misalnya: kegiatan jual 

beli yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-

hari.. 

4. Motivasi: 

 Guru memberikan penjelasan mengenai kegunaan 

materi pembelajaran didalam kehidupan sehari-hari 

dan mengaitkan materi pembelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta 

didik 

6. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilakukan oleh peserta didik pada pertemuan 

ini. 

7. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok 

Inti 8. Guru menyajikan masalah real yang berkaitan dengan 

aritmetika social seperti kebiasaan siswa yang 

melakukan jual beli di kantin sekolah (contruktivism) 

9. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) mengenai 

harga penjualan, harga pembelian dan persentasi jual dan 
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beli, kemudian meminta siswa untuk berdiskusi dalam 

kelompok untuk mengerjakan LKS dan memantu 

jalannya diskusi kelompok. (modelling) 

10. Siswa mengerjakan tugas yang ada di LKS dalam 

masing-masing kelompok. (inquiri) 

11. Guru berkeliling mengajukan pertanyaan dan member 

bantuan kepada siswa jika diperlukan. (questioning) 

12. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan hasil 

diskusi dan membimbing siswa jika mengalami 

kesulitan. (learning community) 

13. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan 

kelas dan guru memfasilitasi terjadinya diskusi antar 

siswa. (authentic assesment) 

14. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka 

sendiri. (reflection) 

 

 

 

 

 

 

60 menit 

Penutup 15. Siswa dibantu guru membuat kesimpulan tentang materi 

yang telah dipelajari 

16. Guru memberikan beberapa soal latihan untuk dikerjakan 

dirumah. 

17. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya dan meminta siswa 

mempelajarinya.  

 

 

 

10 menit 

 

Lampiran 1: Penilaian pengetahuan 

1. Seorang pedagang buah membeli durian dengan harga seluruhnya Rp. 100.000. 

Kemudian 40 buah durian itu di jual dengan harga 13.000 per buah, 52 buah 

dengan harga Rp. 10.000 per buah, dan sisanya busuk. 

a. Berapa kerugian pedagang itu? 
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b. Tentukan persentase kerugian tersebut? 

2. Ibu membeli 1 lusin buku seharga Rp14.400,00. jika buku tersebut dijual lagi 

dengan harga Rp1.500,00 per buah, tentukan persentase keuntungannya? 

Pedoman Penilaian Pengetahuan. 

No Penyelesaian Skor 

1. Dik. modal = Rp. 1.000.000+Rp. 100.000 

               = Rp. 1.100.000 

Dit. -Berapa kerugian pedagang itu? 

      -Tentukan persentase kerugian tersebut? 

Penyelesaian: 

Harga penjualan = (40 x Rp. 13.000) + (52 x Rp. 10.0000) 

                              = Rp. 520.000 + Rp. 520.000 

                              = Rp. 1.040.000 

Rugi = harga pembelian – hargapen jualan 

            = Rp. 1.100.000 – Rp. 1.040.000 

            = Rp. 60.000 

Persentase rugi = rugi/modal x 100% 

                 = 60.000/1.040.000 x 100% 

                 = 5,77% 

Jadi, kerugian pedagang tersebut adalah Rp. 60.000 dan presentase 

kerugiannya adalah 5,77%. 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

2.  Dik Harga beli = Rp14.400,00 

      Harga jual per buku = Rp. 1.500 

Dit.Presentase keuntungan ? 

Penyelsaian:  

Harga jual = 12 x Rp1.500 = Rp18.000,00 

Untung = Rp18.000,00 – Rp14.400,00 = Rp3.600,00 

%Untung = %25%100x
00,400.14Rp

00,600.3Rp
  

Jadi, prsentase keuntungannya adalah 25% 

16 

Total Skor 32 
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PERTEMUAN 2 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

 

3.9.4. Memahami Diskon, Bruto, Tara dan Neto. 

3.9.5. Menentukan Diskon, Bruto, Tara dan Neto. 

1.9.3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Diskon. 

1.9.4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Bruto, Tara dan Neto. 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat: 

1. Siswa dapat memahami Diskon, Bruto, Tara dan Neto. 

2. Siswa dapat menentukan Diskon, Bruto, Tara dan Neto. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Diskon. 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Bruto, Tara dan Neto. 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

1. Berdoa bersama dengan peserta didik sebelum 

memulai pembelajaran. 

 

 

 

 

 

10 menit 

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan 

mengabsen peserta didik 

3. Apersepsi: 

Guru member aprepsesi mengenai gambaran 

sederhana mengenai Aritmetika sosial 

*Guru menanyakan kepada peserta didik terkait 

pekerjaan orang tua mereka apakah ada yang 
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berdagang atau tidak 

Motivasi: 

Materi Aritmetika Sosial banyak manfaatnya dalam 

kehidupan kita sehari-hari, misalnya: kegiatan jual 

beli yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inti 

4. Motivasi: 

 Guru memberikan penjelasan mengenai kegunaan 

materi pembelajaran didalam kehidupan sehari-hari 

dan mengaitkan materi pembelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada 

peserta didik 

6. Guru menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilakukan oleh peserta 

didik pada pertemuan ini. 

7. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok 

8. Guru menyajikan masalah real yang berkaitan 

dengan aritmetika social seperti kebiasaan siswa 

yang melakukan jual beli di kantin sekolah 

(contruktivism) 

9. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

mengenai harga penjualan, harga pembelian dan 

persentasi jual dan beli, kemudian meminta siswa 

untuk berdiskusi dalam kelompok untuk 

mengerjakan LKS dan memantu jalannya diskusi 

kelompok. (modelling) 

10. Siswa mengerjakan tugas yang ada di LKS dalam 

masing-masing kelompok. (inquiri) 
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11. Guru berkeliling mengajukan pertanyaan dan 

member bantuan kepada siswa jika diperlukan. 

(questioning) 

12. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan 

hasil diskusi dan membimbing siswa jika 

mengalami kesulitan. (learning community) 

13. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di 

depan kelas dan guru memfasilitasi terjadinya 

diskusi antar siswa. (authentic assesment) 

14. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi 

atau menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir 

mereka sendiri. (reflection) 

 

 

 

Penutup 

15. Siswa dibantu guru membuat kesimpulan tentang 

materi yang telah dipelajari 

16. Guru memberikan beberapa soal latihan untuk 

dikerjakan dirumah. 

17. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya dan meminta siswa 

mempelajarinya.  

 

 

 

10 menit 

 

Penilaian pengetahuan 

1. Toko ‘A’ memberi diskon 20%. Ditoko ‘A’, Lina membeli satu celana panjang 

seharga Rp. 160.000, dan satu kaos Rp. 60.000. Berapa jumlah diskon yang 

diperoleh Lina untuk pembelian barang tersebut? 

2. Pak Gandi membeli 3 peti klengkeng dengan berat masing-masing 25 kg dan 

harga Rp. 12.000 per kg. Jika besar tara 8 %, berapa rupiah Pak Gandi harus 

membayar kelengkeng tersebut? 
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Pedoman Penilaian Pengetahuan. 

No Penyelesaian Skor 

1 

 

 

 

 

 

Dik. Harga 1 celana = Rp. 160.000 

       Harga 1 kaos = Rp 60.000 

       Diskon yang diberi 20%. 

Dit. Jumlah diskon yang diperoleh lina  

Penyelesaian: 

Harga 1 celanadan 1 kaos = Rp 160.000 + Rp. 60.000 

= Rp 220.000 

Diskon  = 
20

100
× 𝑅𝑝. 220.000 

= Rp. 44.000 

Jadi, jumlah diskon yang diperoleh Lina adalah Rp. 44.000 

16 

2. Dik. -  Pak gandi membeli 3 peti kelengkeng dengan berat 25 kg 

per peti. 

Harga per peti Rp 12.000. 

Tara 8% 

Dit Berapa rupiah pak gandi harus membayar kelengkeng ? 

Penyelesaian: 

Berat bruto = 3 × 25 𝑘𝑔 

= 75 kg 

Tara 8% = 
8

100
× 75 𝑘𝑔 

= 6 kg 

Neto = bruto – tara 

= 75 kg – 6 kg 

= 69 kg 

Jadi, Pak Gandi harus membayar = 69 𝑘𝑔 × 𝑅𝑝. 12.000 

= Rp. 828.000 

 

16 

Total Skor 32 
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PERTEMUAN 3 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

 

3.9.6. Memahami Diskon, Bruto, Tara dan Neto. 

3.9.7. Menentukan Diskon, Bruto, Tara dan Neto. 

4.9.5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Diskon. 

4.9.6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Bruto, Tara dan Neto. 

Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat: 

1. Siswa dapat memahami Diskon, Bruto, Tara dan Neto. 

2. Siswa dapat menentukan Diskon, Bruto, Tara dan Neto. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Diskon. 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Bruto, Tara dan Neto. 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

 

Kegiatan 

 

  Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

1. Berdoa bersama dengan peserta didik sebelum 

memulai pembelajaran. 

 

 

 

 

 

10 e

n

i

t 

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan 

mengabsen peserta didik 

3. Apersepsi: 

*Guru member aprepsesi mengenai gambaran 

sederhana   mengenai Aritmetika sosial 

*Guru menanyakan kepada peserta didik terkait 

pekerjaan orang tua mereka apakah ada yang 
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berdagang atau tidak 

Motivasi: 

Materi Aritmetika Sosial banyak manfaatnya 

dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya: 

kegiatan jual beli yang sering dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 4. Motivasi: 

 Guru memberikan penjelasan mengenai kegunaan 

materi pembelajaran didalam kehidupan sehari-

hari dan mengaitkan materi pembelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari 

 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada 

peserta didik 

6. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilakukan oleh peserta didik pada 

pertemuan ini. 

7. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok 

Inti 8. Guru menyajikan masalah real yang berkaitan 

dengan aritmetika social seperti kebiasaan siswa 

yang melakukan jual beli di kantin sekolah 

(contruktivism) 

9. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

mengenai harga penjualan, harga pembelian dan 

persentasi jual dan beli, kemudian meminta siswa 

untuk berdiskusi dalam kelompok untuk 

mengerjakan LKS dan memantu jalannya diskusi 

kelompok. (modelling) 

10. Siswa mengerjakan tugas yang ada di LKS dalam 

masing-masing kelompok. (inquiri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 
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11. Guru berkeliling mengajukan pertanyaan dan 

member bantuan kepada siswa jika diperlukan. 

(questioning) 

12. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan hasil 

diskusi dan membimbing siswa jika mengalami 

kesulitan. (learning community) 

13. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan 

kelas dan guru memfasilitasi terjadinya diskusi antar 

siswa. (authentic assesment) 

14. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir 

mereka sendiri. (reflection) 

Penutup 15. Siswa dibantu guru membuat kesimpulan tentang 

materi yang telah dipelajari 

16. Guru memberikan beberapa soal latihan untuk 

dikerjakan dirumah. 

17. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya dan meminta siswa 

mempelajarinya.  

 

 

 

10 menit 

 

Penilaian pengetahuan 

3. Toko ‘A’ memberi diskon 20%. Ditoko ‘A’, Lina membeli satu celana panjang 

seharga Rp. 160.000, dan satu kaos Rp. 60.000. Berapa jumlah diskon yang 

diperoleh Lina untuk pembelian barang tersebut? 

4. Pak Gandi membeli 3 peti klengkeng dengan berat masing-masing 25 kg dan 

harga Rp. 12.000 per kg. Jika besar tara 8 %, berapa rupiah Pak Gandi harus 

membayar kelengkeng tersebut? 
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Pedoman Penilaian Pengetahuan. 

No Penyelesaian Skor 

1 

 

 

 

 

 

Dik. Harga 1 celana = Rp. 160.000 

       Harga 1 kaos = Rp 60.000 

       Diskon yang diberi 20%. 

Dit. Jumlah diskon yang diperoleh lina  

Penyelesaian: 

Harga 1 celanadan 1 kaos = Rp 160.000 + Rp. 60.000 

= Rp 220.000 

Diskon  = 
20

100
× 𝑅𝑝. 220.000 

= Rp. 44.000 

Jadi, jumlah diskon yang diperoleh Lina adalah Rp. 44.000 

16 

2. Dik. -  Pak gandi membeli 3 peti kelengkeng dengan berat 25 kg 

per peti. 

Harga per peti Rp 12.000. 

Tara 8% 

Dit Berapa rupiah pak gandi harus membayar kelengkeng ? 

Penyelesaian: 

Berat bruto = 3 × 25 𝑘𝑔 

= 75 kg 

Tara 8% = 
8

100
× 75 𝑘𝑔 

= 6 kg 

Neto = bruto – tara 

= 75 kg – 6 kg 

= 69 kg 

Jadi, Pak Gandi harus membayar = 69 𝑘𝑔 × 𝑅𝑝. 12.000 

= Rp. 828.000 

 

16 

Total Skor 32 
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PERTEMUAN 4 

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

1.9.8. Memahami Bunga Tabungan (Bunga Tunggal)  

1.9.9. Menentukan Bunga Tabungan (Bunga Tunggal) 

1.9.7. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Bunga Tabungan (Bunga 

Tunggal) 

Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat: 

1. Siswa dapat memahami Bunga Tabungan (Bunga Tunggal). 

2. Siswa dapat menentukan Bunga Tabungan (Bunga Tunggal). 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Bunga Tabungan 

(Bunga Tunggal). 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

waktu 

 

 

 

Pendahuluan 

1. Berdoa bersama dengan peserta didik sebelum memulai 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

10 

m

e

n

i

t 

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan 

mengabsen peserta didik 

3. Apersepsi: 

Guru member aprepsesi mengenai gambaran sederhana 

mengenai Aritmetika social 

*Guru menanyakan kepada peserta didik terkait pekerjaan 

orang tua mereka apakah ada yang berdagang atau tidak 

Motivasi :  

Materi Aritmetika Sosial banyak manfaatnya dalam 
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kehidupan kita sehari-hari, misalnya: kegiatan jual beli 

yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Motivasi: 

 Guru memberikan penjelasan mengenai kegunaan 

materi pembelajaran didalam kehidupan sehari-hari dan 

mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan 

sehari-hari 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada 

peserta didik 

6. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilakukan oleh peserta didik pada pertemuan 

ini. 

7. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inti 

8. Guru menyajikan masalah real yang berkaitan dengan 

aritmetika social seperti kebiasaan siswa yang 

melakukan jual beli di kantin sekolah (contruktivism) 

9. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

mengenai harga penjualan, harga pembelian dan 

persentasi jual dan beli, kemudian meminta siswa untuk 

berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan LKS 

dan memantu jalannya diskusi kelompok. (modelling) 

10. Siswa mengerjakan tugas yang ada di LKS dalam 

masing-masing kelompok. (inquiri) 

11. Guru berkeliling mengajukan pertanyaan dan member 

bantuan kepada siswa jika diperlukan. (questioning) 

12. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan hasil 

diskusi dan membimbing siswa jika mengalami 

kesulitan. (learning community) 

13. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

m

e

n

i
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mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan 

kelas dan guru memfasilitasi terjadinya diskusi antar 

siswa. (authentic assesment) 

14. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka 

sendiri. (reflection) 

t 

Penutup 15. Siswa dibantu guru membuat kesimpulan tentang materi 

yang telah dipelajari 

16. Guru memberikan beberapa soal latihan untuk 

dikerjakan dirumah. 

17. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya dan meminta siswa 

mempelajarinya.  

 

 

 

10  

menit 

 

Penilaian Pengetahuan 

1. Shifa menyimpan uang di Bank Mandiri sebesar Rp. 800.000 dengan bunga 12% 

pertahun. Tanpa menghitung bunga 1 tahun, hitunglah Bunga tabungan Shifa 

setelah 3 bulan? 

2. Bu Riska memiliki uang sebanyak Rp. 1.400.000 dan ditabung di Bank A dengan 

bunga 10% per tahun. Setelah 6 bulan, uang tersebut seluruhnya diambil untuk 

memperbaiki rumahnya. Berapa uang yang akan diterima bu Riska setelah 

disimpan selama 5 bulan? 
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Pedoman Penilaian Pengetahuan. 

No Penyelesaian Skor 

1. 

 

 

 

 

 

Dik. Besar modal = Rp 800.000 

       Bunga 12% per tahun 

Dit bunga tabungan shifa setelah 3 bulan ? 

Penyelsaian: 

Bunga 3 bulan = 
3

12
× 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 × 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 

= 
3

12
×

12

100
× 𝑅𝑝 800.000 

= 3 × 𝑅𝑝 8000 

= Rp. 24.000 

Jadi, bunga tabungan Shifa setelah 3 bulan adalah Rp 24.000 

 

 

 

 

16 

2. Dik Besar modal = Rp. 1.400.000 

Bunga 10% per tahun 

Dit uang yang diperoleh bu riska setelah 5 bulan? 

Penyelesaian: 

Bunga 6 bulan=
6

12
× 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 × 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 

=
6

12
×

10

100
× 𝑅𝑝. 1.400.000 

=
1

2
× 𝑅𝑝. 140.000 

= 𝑅𝑝. 70.000 

Uang yang akan diterima bu Riska= 𝑅𝑝. 1.400.000 +

𝑅𝑝. 70.000 = 𝑅𝑝. 1.470.000 

 

 

 

 

 

 

16 

Total Skor 32 
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PERTEMUAN 5 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

1.9.10. Memahami apa yang dimaksud dengan pajak 

1.9.11. Memahami contoh pajak dalam kehidupan sehari-hari 

4.9.8. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pajak 

Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat:  

1. Siswa dapat memahami apa yang dimaksud dengan pajak. 

2. Siswa memahami contoh pajak dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pajak. 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

1. Berdoa bersama dengan peserta didik sebelum 

memulai pembelajaran. 

 

 

 

 

 

10 menit 

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan 

mengabsen peserta didik 

3. Apersepsi: 

Guru member aprepsesi mengenai gambaran sederhana 

mengenai Aritmetika sosial 

*Guru menanyakan kepada peserta didik terkait 

pekerjaan orang tua mereka apakah ada yang 

berdagang atau tidak 

Motivasi:Materi Aritmetika Sosial banyak manfaatnya dalam 

kehidupan kita sehari-hari, misalnya: kegiatan jual beli 

yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.. 
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 4. Motivasi: 

 Guru memberikan penjelasan mengenai kegunaan 

materi pembelajaran didalam kehidupan sehari-hari 

dan mengaitkan materi pembelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari 

 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada 

peserta didik 

6. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilakukan oleh peserta didik pada 

pertemuan ini. 

7. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok 

Inti 8. Guru menyajikan masalah real yang berkaitan dengan 

aritmetika social seperti kebiasaan siswa yang 

melakukan jual beli di kantin sekolah (contruktivism) 

9. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

mengenai harga penjualan, harga pembelian dan 

persentasi jual dan beli, kemudian meminta siswa 

untuk berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan 

LKS dan memantu jalannya diskusi kelompok. 

(modelling) 

10. Siswa mengerjakan tugas yang ada di LKS dalam 

masing-masing kelompok. (inquiri) 

11. Guru berkeliling mengajukan pertanyaan dan member 

bantuan kepada siswa jika diperlukan. (questioning) 

12. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan hasil 

diskusi dan membimbing siswa jika mengalami 

kesulitan. (learning community) 

13. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 
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kelas dan guru memfasilitasi terjadinya diskusi antar 

siswa. (authentic assesment) 

14. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir 

mereka sendiri. (reflection) 

Penutup 15. Siswa dibantu guru membuat kesimpulan tentang 

materi yang telah dipelajari 

16. Guru memberikan beberapa soal latihan untuk 

dikerjakan dirumah. 

17. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya dan meminta siswa 

mempelajarinya.  

 

 

 

10 menit 

 

Penilaian pengetahuan 

1. Seorang karyawan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp. 1.650.000 dengan 

penghasilan tidak kena pajak Rp. 480.000. Jika besar pajak penghasilan 10%, 

berapa gaji yang diterima karyawan tersebut dalam sebulan? 

2. Rendi membeli sebuah motor seharga Rp. 12.000.000 dan dikenakan pajak 

pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%. Berapa rupiah Rendi harus membayar 

motor tersebut? 
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Pedoman Penilaian Pengetahuan. 

No. Penyelesaian Skor 

1. Dik. Gaji karyawan  sebulan  = Rp 1.650.000 

        Penghasilan tidak kena pajak = Rp 480.000 

        Pajak penghasilan (PPh) 10% 

Dit gaji yang diperoleh  karyawan dalam  sebulan? 

Penyelesaian: 

Besar penghasilan kena pajak = Rp 1.650.000 – Rp 480.000 

= Rp 1.170.000 

Besar pajak penghasilan = 10% × 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 

= 
10

100
× 𝑅𝑝 1.170.000 

= Rp 117.000 

Karenaadanya PPh, maka penerimaan karyawan berkurang. 

Besar gaji karyawan dalam sebulan = Rp 1.650.000 – Rp 117.000 

= Rp. 1.533.000 

Jadi gaji yang diperoleh karyawan dalam sebulan adalah Rp 

1.533.000 

 

16 

2. Dik pembelian motor dengan harga Rp 12.000.000 

      Pajak pertambahan nilai (PPN) 10% 

Dit berapa rupiah yang harus di bayar ? 

Penyelesaian: 

Besar pajak pertambahan nilai = 6% × 𝑅𝑝. 12.000.000 

=
6

100
× 𝑅𝑝. 12.000.000 

= 𝑅𝑝. 720.000 

Karenaadanya PPN, maka pembayaran bertambah. 

Harga laptop yang harus dibayar Danang= 𝑅𝑝. 12.000.000 +

𝑅𝑝. 720.000 

= 𝑅𝑝. 12.720.000 

Jadi yang harus dibayar untuk adalah Rp 12.720.000 

16 

 Total skor 32 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 2 

Satuan Pendidikan : MTsN 1 Konawe Selatan 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Materi Pokok : Aritmetika Sosial 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

Pertemuan Ke : 1 

 

A. Kompetensi Inti 

K1  : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

K2  

 

: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

K3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

K4  : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 



 

92 
 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.9.Mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmetika social 

(penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, 

presentasi, bruto, neto, tara) 

4.9 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmetika social (penjualan, 

pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, presentasi, 

bruto, neto, tara) 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1.1 Memahami harga pembelian, harga penjualan, keuntungan dan kerugian. 

1.1.2 Memahami harga pembelian, harga penjualan, keuntungan dan kerugian. 

1.1.3 Menentukan harga pembelian, harga penjualan, keuntungan dan kerugian 

1.1.4 Menentukan persentase keuntungan dan kerugian. 

4.9.1 Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keuntungan dan 

kerugian. 

4.9.2 Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persentase 

keuntungan dan kerugian. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat:  

1.  Siswa dapat memahami harga pembelian, harga penjualan, keuntungan dan 

kerugian. 

2. Siswa dapat menentukan harga pembelian, harga penjualan, keuntungan dan 

kerugian 
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3. Siswa dapat menentukan persentase keuntungan dan kerugian. 

4. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keuntungan dan 

kerugian. 

5. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persentase 

keuntungan dan kerugian 

E. Materi Pembelajaran   

 Harga pembelian, harga penjualan, keuntungan dan kerugian. 

F. Model Pembelajaran 

 Model pembelajaran  : PBL 

 Metode pembelajaran  : Ceramah, Tanya jawab dan Diskusi 

G. Sumber Belajar 

Buku pegangan guru kurikulum 2013 

H. Alat dan Bahan 

Papan tulis, spidol dan penghapus 

I. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 1. Berdoa bersama dengan peserta didik sebelum 

memulai pembelajaran. 

 

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan 

mengabsen peserta didik 
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Pendahuluan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Apersepsi: 

 Guru memberi aprepsesi mengenai gambaran 

sederhana mengenai harga pembelian, harga 

penjualan, untung dan rugi. 

4. Motivasi: 

 Guru memberikan penjelasan mengenai 

kegunaan materi pembelajaran didalam 

kehidupan sehari-hari dan mengaitkan materi 

pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

kepada peserta didik 

6. Guru menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilakukan oleh peserta 

didik pada pertemuan ini. 

 

Inti 1. Sintaks 1: Mengorientasi siswa pada masalah 

Guru menyajikan suatu permasalahan nyata 

yang berkaitan dengan materi keuntungan dan 

kerugian dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya 

“Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah 

Ananda melihat atau ananda sendiri pernah 

melakukan transaksi jual beli? Siswa mengamati 

permasalahan yang diberikan oleh guru. 

2. Sintaks 2: Mengorganisasi siswa untuk 

belajar 

a. Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok yang terdiri dari 4-5 orang dalam 

 

 

 

 

 

60 menit 
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setiap kelompok. 

b. Guru membagikan LKS pada setiap 

kelompok. 

c. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

mengamati langkah-langkah kegiatan pada 

LKS dan menyelesaikan LKS secara 

berkelompok. 

d. Peserta didik diminta untuk menanya hal –

hal yang tidak dimengerti pada LKS. 

e. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

menggali dan mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber misalnya buku untuk 

membantu siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada pada LKS. 

3. Sintaks 3: Membimbing penyelidikan 

individu maupun kelompok 

a. Guru membimbing siswa melakukan 

penyelidikan terkait masalah yang sedang 

dipecahkan, baik secara individu maupun 

kelompok.  

b. Guru membimbing dan mengarahkan 

kelompok siswa yang mengalami kesulitan. 

4. Sintaks 4 : Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 

a. Guru meminta perwakilan setidaknya satu 

dari setiap  kelompok untuk menyajikan atau 

mempresentasikan hasil pemecahan masalah 
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yang baru saja dilakukan oleh siswa. 

b. Siswa perwakilan dari setiap kelompok lain 

yang bukan penyaji mengamati pekerjaan 

yang dipresentasikan oleh kelompok penyaji. 

c. Guru meminta siswa dari kelompok lain yang 

bukan kelompok penyaji untuk bertanya dan 

menanggapi hasil pekerjaan kelompok 

penyaji. 

5. Sintaks  5: Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

a. Guru membantu siswa mengkaji ulang proses 

dan hasil penyelesaian dan pemecahan 

masalah. 

b. Guru memberikan penjelasan mengenai hal-

hal yang berlainan paham pada tiap 

kelompok. 

c. Guru memberikan soal-soal lain yang 

berkaitan dengan materi pelajaran. Siswa 

diminta mengerjakannya secara individu. 

Penutup 7. Siswa dibantu guru membuat kesimpulan 

tentang materi yang telah dipelajari 

8. Guru memberikan beberapa soal latihan untuk 

dikerjakan dirumah. 

9. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya dan meminta siswa 

mempelajarinya.  

 

 

 

10 menit 
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Penilaian pengetahuan 

4. Seorang pedagang buah membeli durian dengan harga seluruhnya Rp. 100.000. 

Kemudian 40 buah durian itu di jual dengan harga 13.000 per buah, 52 buah 

dengan harga Rp. 10.000 per buah, dan sisanya busuk. 

a. Berapa kerugian pedagang itu? 

b. Tentukan persentase kerugian tersebut? 

5. Ibu membeli 1 lusin buku seharga Rp14.400,00. jika buku tersebut dijual lagi 

dengan harga Rp1.500,00 per buah, tentukan persentase keuntungannya? 
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Pedoman Penilaian Pengetahuan. 

No Penyelesaian Skor 

1. Dik. modal = Rp. 1.000.000+Rp. 100.000 

               = Rp. 1.100.000 

Dit. -Berapa kerugian pedagang itu? 

      -Tentukan persentase kerugian tersebut? 

Penyelesaian: 

Harga penjualan = (40 x Rp. 13.000) + (52 x Rp. 10.0000) 

                              = Rp. 520.000 + Rp. 520.000 

                              = Rp. 1.040.000 

Rugi = harga pembelian – hargapen jualan 

            = Rp. 1.100.000 – Rp. 1.040.000 

            = Rp. 60.000 

Persentase rugi = rugi/modal x 100% 

                 = 60.000/1.040.000 x 100% 

                 = 5,77% 

Jadi, kerugian pedagang tersebut adalah Rp. 60.000 dan presentase 

kerugiannya adalah 5,77%. 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

2.  Dik Harga beli = Rp14.400,00 

      Harga jual per buku = Rp. 1.500 

Dit.Presentase keuntungan ? 

Penyelsaian:  

Harga jual = 12 x Rp1.500 = Rp18.000,00 

Untung = Rp18.000,00 – Rp14.400,00 = Rp3.600,00 

%Untung = %25%100x
00,400.14Rp

00,600.3Rp
  

Jadi, prsentase keuntungannya adalah 25% 

 

16 

Total Skor 32 
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PERTEMUAN 2 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.9.4. Memahami Diskon, Bruto, Tara dan Neto. 

3.9.5. Menentukan Diskon, Bruto, Tara dan Neto. 

1.9.5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Diskon. 

1.9.6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Bruto, Tara dan Neto. 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat: 

1. Siswa dapat memahami Diskon, Bruto, Tara dan Neto. 

2. Siswa dapat menentukan Diskon, Bruto, Tara dan Neto. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Diskon. 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Bruto, Tara dan Neto. 

 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

  

Pendahuluan  

1. Berdoa bersama dengan peserta didik sebelum 

memulai pembelajaran. 

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan 

mengabsen peserta didik. 

 

3. Apersepsi: 

 Guru memberi aprepsesi mengenai gambaran 

sederhana mengenai harga pembelian, harga 

penjualan, untung dan rugi. 

4. Motivasi: 
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 Guru memberikan penjelasan mengenai kegunaan 

materi pembelajaran didalam kehidupan sehari-hari 

dan mengaitkan materi pembelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari 

 5. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilakukan oleh peserta didik pada 

pertemuan ini. 

 

Inti 1. Sintaks  1: Mengorientasi siswa pada masalah 

Guru menyajikan suatu  permasalahan nyata yang 

berkaitan dengan materi Diskon, Bruto, Tara dan 

Neto dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya 

Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah Ananda 

membeli barang-barang berkemasan? Siswa 

mengamati permasalahan yang diberikan oleh guru. 

2. Sintaks 2 : Mengorganisasi siswa untuk belajar 

a. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 

yang terdiri dari 4-5 orang dalam setiap 

kelompok. 

b. Guru membagikan LKS pada setiap kelompok. 

c. Guru mengarahkan peserta didik untuk mengamati 

langkah-langkah kegiatan pada LKS dan 

menyelesaikan LKS secara berkelompok. 

d. Peserta didik diminta untuk menanya hal –hal 

yang tidak dimengerti pada LKS. 

e. Guru mengarahkan peserta didik untuk menggali 

dan mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber misalnya buku untuk membantu siswa 

dalam pada LKS. 

3. Sintaks 3: Membimbing penyelidikan individu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 



 

101 
 

maupun kelompok 

a. Guru menyelesaikan permasalahan yang ada 

,membimbing siswa melakukan penyelidikan 

terkait masalah yang sedang dipecahkan, baik 

secara individu maupun kelompok.  

b. Guru membimbing dan mengarahkan kelompok 

siswa yang mengalami kesulitan. 

4. Sintaks 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya 

a. Guru meminta perwakilan setidaknya satu dari 

setiap  kelompok untuk menyajikan atau 

mempresentasikan hasil pemecahan masalah yang 

baru saja dilakukan oleh siswa. 

b. Siswa perwakilan dari setiap kelompok lain yang 

bukan penyaji mengamati pekerjaan yang 

dipresentasikan oleh kelompok penyaji. 

c. Guru meminta siswa dari kelompok lain yang 

bukan kelompok penyaji untuk bertanya dan 

menanggapi hasil pekerjaan kelompok penyaji. 

5. Sintaks  5: Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

a. Guru membantu siswa mengkaji ulang proses dan 

hasil penyelesaian dan pemecahan masalah. 

b. Guru memberikan penjelasan mengenai hal-hal 

yang berlainan paham pada tiap kelompok. 

c. Guru memberikan soal-soal lain yang berkaitan 

dengan materi pelajaran. Siswa diminta 

mengerjakannya secara individu. 

Penutup 7. Siswa dibantu guru membuat kesimpulan tentang  
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materi yang telah dipelajari 

8. Guru memberikan beberapa soal latihan untuk 

dikerjakan dirumah. 

9. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya dan meminta siswa 

mempelajarinya.  

 

 

10 menit 

Penilaian pengetahuan 

1. Toko ‘A’ memberi diskon 20%. Ditoko ‘A’, Lina membeli satu celana panjang 

seharga Rp. 160.000, dan satu kaos Rp. 60.000. Berapa jumlah diskon yang 

diperoleh Lina untuk pembelian barang tersebut? 

2. Pak Gandi membeli 3 peti klengkeng dengan berat masing-masing 25 kg dan 

harga Rp. 12.000 per kg. Jika besar tara 8 %, berapa rupiah Pak Gandi harus 

membayar kelengkeng tersebut? 
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Pedoman Penilaian Pengetahuan. 

No Penyelesaian Skor 

1 

 

 

 

 

 

Dik. Harga 1 celana = Rp. 160.000 

       Harga 1 kaos = Rp 60.000 

       Diskon yang diberi 20%. 

Dit. Jumlah diskon yang diperoleh lina  

Penyelesaian: 

Harga 1 celanadan 1 kaos = Rp 160.000 + Rp. 60.000 

= Rp 220.000 

Diskon  = 
20

100
× 𝑅𝑝. 220.000 

= Rp. 44.000 

Jadi, jumlah diskon yang diperoleh Lina adalah Rp. 44.000 

16 

2. Dik. -  Pak gandi membeli 3 peti kelengkeng dengan berat 25 kg 

per peti. 

Harga per peti Rp 12.000. 

Tara 8% 

Dit Berapa rupiah pak gandi harus membayar kelengkeng ? 

Penyelesaian: 

Berat bruto = 3 × 25 𝑘𝑔 

= 75 kg 

Tara 8% = 
8

100
× 75  

= 6 kg 

Neto = bruto – tara 

= 75 kg – 6 kg 

= 69 kg 

Jadi, Pak Gandi harus membayar = 69 × 𝑅𝑝 12.000 

= Rp. 828.000 

 

16 

Total Skor 32 

 

  



 

104 
 

PERTEMUAN 3 

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.9.6. Memahami Diskon, Bruto, Tara dan Neto. 

3.9.7. Menentukan Diskon, Bruto, Tara dan Neto. 

4.9.5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Diskon. 

4.9.6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Bruto, Tara dan Neto. 

Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat: 

1. Siswa dapat memahami Diskon, Bruto, Tara dan Neto. 

2. Siswa dapat menentukan Diskon, Bruto, Tara dan Neto. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Diskon. 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Bruto, Tara dan Neto. 
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Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 

 

 

Pendahuluan 

 

 

 

 

 

 

1. Berdoa bersama dengan peserta didik sebelum memulai 

pembelajaran. 

 

 

10 

m

e

n

i

t 

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan 

mengabsen peserta didik 

3. Apersepsi: 

 Guru memberi aprepsesi mengenai gambaran 

sederhana mengenai harga pembelian, harga 

penjualan, untung dan rugi. 

4. Motivasi: 

 Guru memberikan penjelasan mengenai kegunaan 

materi pembelajaran didalam kehidupan sehari-hari 

dan mengaitkan materi pembelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta 

didik 

6. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilakukan oleh peserta didik pada pertemuan 

ini. 

Inti 1. Sintaks  1: Mengorientasi siswa pada masalah 

Guru menyajikan suatu  permasalahan nyata yang 

berkaitan dengan materi Diskon, Bruto, Tara dan Neto 

dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya 

Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah Ananda 

membeli barang-barang berkemasan? Siswa mengamati 

permasalahan yang diberikan oleh guru. 

2. Sintaks 2 : Mengorganisasi siswa untuk belajar 
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a. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang 

terdiri dari 4-5 orang dalam setiap kelompok. 

b. Guru membagikan LKS pada setiap kelompok. 

c. Guru mengarahkan peserta didik untuk mengamati 

langkah-langkah kegiatan pada LKS dan 

menyelesaikan LKS secara berkelompok. 

d. Peserta didik diminta untuk menanya hal –hal yang 

tidak dimengerti pada LKS. 

e. Guru mengarahkan peserta didik untuk menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber 

misalnya buku untuk membantu siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKS. 

3. Sintaks 3: Membimbing penyelidikan individu 

maupun kelompok 

a. Guru membimbing siswa melakukan penyelidikan 

terkait masalah yang sedang dipecahkan, baik secara 

individu maupun kelompok.  

b. Guru membimbing dan mengarahkan kelompok 

siswa yang mengalami kesulitan. 

4. Sintaks 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya 

a. Guru meminta perwakilan setidaknya satu dari setiap  

kelompok untuk menyajikan atau mempresentasikan 

hasil pemecahan masalah yang baru saja dilakukan 

oleh siswa. 

b. Siswa perwakilan dari setiap kelompok lain yang 

bukan penyaji mengamati pekerjaan yang 

dipresentasikan oleh kelompok penyaji. 

c. Guru meminta siswa dari kelompok lain yang bukan 

 

 

 

60 

m

e

n

i

t 
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kelompok penyaji untuk bertanya dan menanggapi 

hasil pekerjaan kelompok penyaji. 

5. Sintaks  5: Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

a. Guru membantu siswa mengkaji ulang proses dan 

hasil penyelesaian dan pemecahan masalah. 

b. Guru memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang 

berlainan paham pada tiap kelompok. Guru 

memberikan soal-soal lain yang berkaitan dengan 

materi pelajaran. Siswa diminta mengerjakannya 

secara individu. 

Penutup 7. Siswa   dibantu guru membuat kesimpulan tentang materi 

yang telah dipelajari 

8. Guru memberikan beberapa soal latihan untuk dikerjakan 

dirumah. 

9. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya dan meminta siswa 

mempelajarinya.  

 

 

 

10  

menit 

 

Penilaian pengetahuan 

1. Toko ‘A’ memberi diskon 20%. Ditoko ‘A’, Lina membeli satu celana panjang 

seharga Rp. 160.000, dan satu kaos Rp. 60.000. Berapa jumlah diskon yang 

diperoleh Lina untuk pembelian barang tersebut? 

2. Pak Gandi membeli 3 peti klengkeng dengan berat masing-masing 25 kg dan harga 

Rp. 12.000 per kg. Jika besar tara 8 %, berapa rupiah Pak Gandi harus membayar 

kelengkeng tersebut? 
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Pedoman Penilaian Pengetahuan. 

No Penyelesaian Skor 

1 

 

 

 

 

 

Dik. Harga 1 celana = Rp. 160.000 

       Harga 1 kaos = Rp 60.000 

       Diskon yang diberi 20%. 

Dit. Jumlah diskon yang diperoleh lina  

Penyelesaian: 

Harga 1 celanadan 1 kaos = Rp 160.000 + Rp. 60.000 

= Rp 220.000 

Diskon  = 
20

100
× 𝑅𝑝220.000 

= Rp. 44.000 

Jadi, jumlah diskon yang diperoleh Lina adalah Rp. 44.000 

16 

2. Dik. -  Pak gandi membeli 3 peti kelengkeng dengan berat 25 kg 

per peti. 

Harga per peti Rp 12.000. 

Tara 8% 

Dit Berapa rupiah pak gandi harus membayar kelengkeng ? 

Penyelesaian: 

Berat bruto = 3 × 25  

= 75 kg 

Tara 8% = 
8

100
× 75  

= 6 kg 

Neto = bruto – tara 

= 75 kg – 6 kg 

= 69 kg 

Jadi, Pak Gandi harus membayar = 69 × 𝑅𝑝12.000 

= Rp. 828.000 

 

16 

Total Skor 32 
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PERTEMUAN 4 

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

1.9.12. Memahami Bunga Tabungan (Bunga Tunggal)  

1.9.13. Menentukan Bunga Tabungan (Bunga Tunggal) 

1.9.8. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Bunga Tabungan (Bunga 

Tunggal). 

Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat: 

1. Siswa dapat memahami Bunga Tabungan (Bunga Tunggal). 

2. Siswa dapat menentukan Bunga Tabungan (Bunga Tunggal). 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Bunga Tabungan 

(Bunga Tunggal). 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

Pendahuluan 

1. Berdoa bersama dengan peserta didik sebelum 

memulai pembelajaran. 

 

10 Menit 

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan 

mengabsen peserta didik 

3. Apersepsi: 

 Guru memberi aprepsesi mengenai gambaran 

sederhana mengenai harga pembelian, harga 

penjualan, untung dan rugi. 

4. Motivasi: 

 Guru memberikan penjelasan mengenai kegunaan 

materi pembelajaran didalam kehidupan sehari-hari 
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dan mengaitkan materi pembelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari 

 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada 

peserta didik 

 

6. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilakukan oleh peserta didik pada 

pertemuan ini. 

Inti 1. Sintaks  1: Mengorientasi siswa pada masalah 

Guru menyajikan suatu  permasalahan nyata yang 

berkaitan dengan materi Bunga Tunggal  dalam 

kehidupan sehari-hari. Misalnya 

Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah Ananda 

membeli barang-barang berkemasan? Siswa 

mengamati permasalahan yang diberikan oleh guru. 

2. Sintaks 2 : Mengorganisasi siswa untuk belajar 

a. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 

yang terdiri dari 4-5 orang dalam setiap 

kelompok. 

b. Guru membagikan LKS pada setiap kelompok. 

c. Guru mengarahkan peserta didik untuk mengamati 

langkah-langkah kegiatan pada LKS dan 

menyelesaikan LKS secara berkelompok. 

d. Peserta didik diminta untuk menanya hal –hal 

yang tidak dimengerti pada LKS. 

e. Guru mengarahkan peserta didik untuk menggali 

dan mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber misalnya buku untuk membantu siswa 

dalam menyelesaikan permasalahan yang ada 

pada LKS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 
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3. Sintaks 3: Membimbing penyelidikan individu 

maupun kelompok 

a. Guru membimbing siswa melakukan 

penyelidikan terkait masalah yang sedang 

dipecahkan, baik secara individu maupun 

kelompok.  

b. Guru membimbing dan mengarahkan kelompok 

siswa yang mengalami kesulitan. 

4. Sintaks 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya 

a. Guru meminta perwakilan setidaknya satu dari 

setiap  kelompok untuk menyajikan atau 

mempresentasikan hasil pemecahan masalah yang 

baru saja dilakukan oleh siswa. 

b. Siswa perwakilan dari setiap kelompok lain yang 

bukan penyaji mengamati pekerjaan yang 

dipresentasikan oleh kelompok penyaji. 

c. Guru meminta siswa dari kelompok lain yang 

bukan kelompok penyaji untuk bertanya dan 

menanggapi hasil pekerjaan kelompok penyaji. 

5. Sintaks  5: Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

a. Guru membantu siswa mengkaji ulang proses dan 

hasil penyelesaian dan pemecahan masalah. 

b. Guru memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang 

berlainan paham pada tiap kelompok. 

c. Guru memberikan soal-soal lain yang berkaitan 

dengan materi pelajaran. Siswa diminta 

mengerjakannya secara individu. 
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Penutup 7. Siswa dibantu guru membuat kesimpulan tentang 

materi yang telah dipelajari 

8. Guru memberikan beberapa soal latihan untuk 

dikerjakan dirumah. 

9. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya dan meminta siswa 

mempelajarinya.  

 

 

 

10 menit 

 

Penilaian pengetahuan 

1. Shifa menyimpan uang di Bank Mandiri sebesar Rp. 800.000 dengan bunga 12% 

pertahun. Tanpa menghitung bunga 1 tahun, hitunglah Bunga tabungan Shifa 

setelah 3 bulan? 

2. Bu Riska memiliki uang sebanyak Rp. 1.400.000 dan ditabung di Bank A dengan 

bunga 10% per tahun. Setelah 6 bulan, uang tersebut seluruhnya diambil untuk 

memperbaiki rumahnya. Berapa uang yang akan diterima bu Riska setelah 

disimpan selama 5 bulan? 
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PedomanPenilaianPengetahuan. 

No Penyelesaian Skor 

1. 

 

 

 

 

 

Dik. Besar modal = Rp 800.000 

       Bunga 12% per tahun 

Dit bunga tabungan shifa setelah 3 bulan ? 

Penyelsaian: 

Bunga 3 bulan = 
3

12
×

12

100
× 𝑅𝑝 800.000 

= 3 × 𝑅𝑝 8000 

= Rp. 24.000 

Jadi, bunga tabungan Shifa setelah 3 bulan adalah Rp 24.000 

 

 

 

 

16 

2. Dik Besar modal = Rp. 1.400.000 

Bunga 10% per tahun 

Dit uang yang diperoleh bu riska setelah 5 bulan? 

Penyelesaian: 

Bunga 6 bulan=
6

12
×

10

100
× 𝑅𝑝1.400.000 

=
1

2
× 𝑅𝑝140.000 

= 𝑅𝑝70.000 

Uang yang akan diterima bu Riska= 𝑅𝑝 1.400.000 + 𝑅𝑝 70.000 

= 𝑅𝑝1.470.000 

 

 

 

 

 

16 

Total Skor 32 
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PERTEMUAN 5 

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

1.9.14. Memahami apa yang dimaksud dengan pajak 

1.9.15. Memahamicontoh pajak dalam kehidupan sehari-hari 

1.9.9. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pajak 

Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat:  

1. Siswa dapat memahami apa yang dimaksud dengan pajak. 

2. Siswa memahami contoh pajak dalam kehiduspan sehari-hari. 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pajak. 

 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu  

 

 

Pendahuluan 

1. Berdoa bersama dengan peserta didik sebelum 

memulai pembelajaran. 

 

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan 

mengabsen peserta didik 

3. Apersepsi: 

 Guru memberi aprepsesi mengenai gambaran 

sederhana mengenai harga pembelian, harga 

penjualan, untung dan rugi. 

4. Motivasi: 

 Guru memberikan penjelasan mengenai kegunaan 

materi pembelajaran didalam kehidupan sehari-hari 

dan mengaitkan materi pembelajaran dengan 
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kehidupan sehari-hari 

 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada 

peserta didik 

 

6. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilakukan oleh peserta didik pada 

pertemuan ini. 

Inti 1. Sintaks  1: Mengorientasi siswa pada masalah 

a. Guru menyajikan suatu  permasalahan nyata yang 

berkaitan dengan materi Bunga Tunggal  dalam 

kehidupan sehari-hari. Misalnya 

Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah Ananda 

membeli barang-barang berkemasan? Siswa 

mengamati permasalahan yang diberikan oleh 

guru. 

2. Sintaks 2 : Mengorganisasi siswa untuk belajar 

a. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 

yang terdiri dari 4-5 orang dalam setiap 

kelompok. 

b. Guru membagikan LKS pada setiap kelompok. 

c. Guru mengarahkan peserta didik untuk mengamati 

langkah-langkah kegiatan pada LKS dan 

menyelesaikan LKS secara berkelompok. 

d. Peserta didik diminta untuk menanya hal –hal 

yang tidak dimengerti pada LKS. 

e. Guru mengarahkan peserta didik untuk menggali 

dan mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber misalnya buku untuk membantu siswa 

dalam menyelesaikan permasalahan yang ada 

pada LKS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 
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3. Sintaks 3: Membimbing penyelidikan individu 

maupun kelompok 

a. Guru membimbing siswa melakukan 

penyelidikan terkait masalah yang sedang 

dipecahkan, baik secara individu maupun 

kelompok.  

b. Guru membimbing dan mengarahkan kelompok 

siswa yang mengalami kesulitan. 

4. Sintaks 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya 

a. Guru meminta perwakilan setidaknya satu dari 

setiap  kelompok untuk menyajikan atau 

mempresentasikan hasil pemecahan masalah yang 

baru saja dilakukan oleh siswa. 

b. Siswa perwakilan dari setiap kelompok lain yang 

bukan penyaji mengamati pekerjaan yang 

dipresentasikan oleh kelompok penyaji. 

c. Guru meminta siswa dari kelompok lain yang 

bukan kelompok penyaji untuk bertanya dan 

menanggapi hasil pekerjaan kelompok penyaji. 

5. Sintaks  5: Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

a. Guru membantu siswa mengkaji ulang proses dan 

hasil penyelesaian dan pemecahan masalah. 

b. Guru memberikan penjelasan mengenai hal-hal 

yang berlainan paham pada tiap kelompok. Guru 

memberikan soal-soal lain yang berkaitan dengan 

materi pelajaran. Siswa diminta mengerjakannya 

secara individu. 
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Penutup 7. Siswa dibantu guru membuat kesimpulan tentang 

materi yang telah dipelajari 

8. Guru memberikan beberapa soal latihan untuk 

dikerjakan dirumah. 

9. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya dan meminta siswa 

mempelajarinya.  

 

 

 

10 menit 

 

Penilaian pengetahuan 

1. Seorang karyawan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp. 1.650.000 dengan 

penghasilan tidak kena pajak Rp. 480.000. Jika besar pajak penghasilan 10%, 

berapa gaji yang diterima karyawan tersebut dalam sebulan? 

2. Rendi membeli sebuah motor seharga Rp. 12.000.000 dan dikenakan pajak 

pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%. Berapa rupiah Rendi harus membayar 

motor tersebut?  

  



 

118 
 

Pedoman Penilaian Pengetahuan. 

No. Penyelesaian Skor 

1. Dik. Gaji karyawan  sebulan  = Rp 1.650.000 

        Penghasilan tidak kena pajak = Rp 480.000 

        Pajak penghasilan (PPh) 10% 

Dit gaji yang diperoleh  karyawan dalam  sebulan? 

Penyelesaian: 

Besar penghasilan kena pajak = Rp 1.650.000 – Rp 480.000 

= Rp 1.170.000 

Besar pajak penghasilan = 10% × 𝑅𝑝1.170.000 

= 
10

100
× 𝑅𝑝1.170.000 

= Rp 117.000 

Karenaadanya PPh, maka penerimaan karyawan berkurang. 

Besar gaji karyawan dalam sebulan = Rp 1.650.000 – Rp 117.000 

= Rp. 1.533.000 

Jadi gaji yang diperoleh karyawan dalam sebulan adalah Rp 

1.533.000 

 

16 

2. Dik pembelian motor dengan harga Rp 12.000.000 

      Pajak pertambahan nilai (PPN) 10% 

Dit berapa rupiah yang harus di bayar ? 

Penyelesaian: 

Besar pajak pertambahan nilai = 6% × 𝑅𝑝12.000.000 

=
6

100
× 𝑅𝑝12.000.000 

= 𝑅𝑝 720.000 

Karenaadanya PPN, maka pembayaran bertambah. 

Harga laptop yang harus dibayar Danang 

= 𝑅𝑝12.000.000 + 𝑅𝑝720.000 

= 𝑅𝑝12.720.000 

Jadi yang harus dibayar untuk adalah Rp 12.720.000 

16 

 Total skor 32 
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LEMBAR KERJA SISWA KONTEKSTUAL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok  

Nama anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Materi 

Harga Pembelian, Harga Penjualan, Untung dan Rugi. 

Indikator 

1. Memahami harga pembelian, harga penjualan, keuntungan dan kerugian. 

2. Menentukan harga pembelian, harga penjualan, keuntungan dan 

kerugian 

3. Menentukan persentase keuntungan dan kerugian. 

4. Mnyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian. 

5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persentase keuntungan 

dan kerugian. 

Tujuan : 

1. Siswa dapat memahami harga pembelian, harga penjualan, keuntungan 

dan kerugian. 

2. Siswa dapat menentukan harga pembelian, harga penjualan, keuntungan 

dan kerugian 

3. Siswa dapat menentukan persentase keuntungan dan kerugian. 

4. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keuntungan 

dan kerugian. 

5. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persentase 

keuntungan dan kerugian. 
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No Nama 

Bar

ang 

Harga Pembelian 

(Rp) 

Satuan Harga Harga Pembelian Per 

Unit (Rp) 

1. Kerudung 180.000 Satu Lusin ……………………… 

2. Peci  230.000 Satu Pack ……………………… 

3. Sarung 840.000 Satu Kodi ……………………… 

4. mukena 270.000 Setengah Lusin ……………………… 

 

 

Petunjuk: 
1. Bacalah setiap permasalahan dengan teliti! 
2. Jawablah dengan benar setiap pertanyaan yang ada dalam LKS! 
3. Mintalah bantuan guru jika ada hal-hal yang kurang dipahami! 
 

 

KASUS PERTAMA 

KASUS PERTAMA 

 

KASUS PERTAMA 

KASUS 

Ibu Caca adalah pengusaha pakaian muslim. Beliau 

menjual barang-barang dagangannya di pasar serta dari 

rumah ke rumah. Beberapa barang dagangannya adalah 

kerudung., pecci, sarung, dan mukena. Ibu Caca membeli 

barang dagangannya dari perusahaan konveksi. Dalam jual 

beli barang-barang tersebut. Ibu merupakan pembeli dan 

pengusaha konveksi balig, dan berhak menggunakan 

hartanya. Selain itu, jual beli yang dilakukan juga telah 

memenuhi rukun jual beli yaitu adanya penjual 

(pengusaha), pembeli (Ibu Caca), barang halal dan harga 

yang ditentukan, serta adanya kesepakatan bersama. 

Karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. 

Ibu Caca dan pengusaha konveksi sudah dikatakan sah 

dalam melakukan jual beli. Berikut table harga pembelian 

barang-barang tersebut. 
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Kemudian Ibu Caca menjual barang dagangannya dengan harga berikut: 

No Nama 

Barang 

Harga 

Pembelian (Rp) 

Satuan Harga Sesilih Harga Pembelian 

dan Harga Penjualan 

1. Kerudung ……………….. Satu Lusin ……………………… 

2. Peci  ………………. Satu Pack ……………………… 

3. Sarung ………………. Satu Kodi ……………………… 

4. Mukena ………………. Setengah Lusin ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari harga pembelian dan harga penjualan per unit tersebut diperoleh: 

1. Harga pembelian kerudung lebih tinggi/rendah* dari harga penjualannya sehingga Ibu Caca 

akan mengalami untung/rugi* 

2. Harga pembelian peci lebih tinggi/rendah* dari harga penjualannya sehingga Ibu Caca akan 

mengalami untung/rugi* 

3. Harga pembelian sarung lebih tinggi/rendah* dari harga penjualannya sehingga Ibu Caca akan 

mengalami untung/rugi* 

4. Harga pembelian mukena lebih tinggi/rendah* dari harga penjualannya sehingga Ibu Caca akan 

mengalami untung/rugi* 

*) coret salah satu 

 

Untung/Rugi dari penjualan masing-masing barang tersebut dapat dihitung berikut ini: 

1. Kerudung untung/rugi* = Harga . . . . . . . - Harga. . . . . . . 

= Rp . . . . . . . . . . - Rp . . . . . . . . . 

= Rp  . . . . . . . . . 

2. Peci  untung/rugi* = Harga . . . . . . . - Harga. . . . . . . 

= Rp . . . . . . . . . . - Rp . . . . . . . . . 

= Rp  . . . . . . . . . 

3. Sarung  untung/rugi* = Harga . . . . . . . - Harga. . . . . . . 

= Rp . . . . . . . . . . - Rp . . . . . . . . . 

= Rp  . . . . . . . . . 

4. Mukena  untung/rugi* = Harga . . . . . . . - Harga. . . . . . . 

= Rp . . . . . . . . . . - Rp . . . . . . . . . 

= Rp  . . . . . . . . . 
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ZZZZZ 

 

No Nama 

Barang 

HargaPenjualan 

Per Unit  

saat ini (Rp) 

 

Laba/Rugi? 

Harga Penjualan 

Per Unit yang  

Baru (Rp) 

Besar laba  

Per Unit  

(Rp) 

1. Kerudung ……………….. Satu Lusin …………………

…… 

 

2. Peci  ………………. Satu Pack …………………

…… 

 

3. Sarung ………………. Satu Kodi …………………

…… 

 

4. Mukena ………………. Setengah 

Lusin 

…………………

…… 

 

 

 

 

 

 

KASUS KEDUA 

 

Seorang pengusaha harus dapat memperoleh 

untung atau laba dari barang dagangannya. 

Oleh karena itu, Ibu Caca juga harus 

memperoleh laba dari setiap barang yang 

dijualnya. Agar memperoleh  laba, Ibu Caca 

harus mengganti harga penjualan barang yang 

mengalami kerugian. Jika Ibu caca hanya ingin 

memperoleh laba Rp2.000 dari harga penjualan 

barang yang mengalami rugi, maka harga baru 

dari barang tersebut adalah sebagai beikut. 

 

Harga Pembelian adalah ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

Harga Penjualan adalah _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

Laba/Untung adalah ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

Rugi adalah __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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Diskusikan bersama kelompok masing-masing soal berikut! 

1. Seorang pedagang buah membeli durian dengan harga seluruhnya Rp. 100.000. 

Kemudian 40 buah durian itu di jual dengan harga 13.000 per buah, 52 buah 

dengan harga Rp. 10.000 per buah, dan sisanya busuk. 

a. Berapa kerugian pedagang itu? 

b. Tentukan persentase kerugian tersebut? 

 

 

 

 

 

 

  

KASUS KETIGA 
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LEMBAR KERJA SISWA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok  

Nama anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Materi 

Diskon 

Indikator 

1. Memahami apa yang dimaksud dengan Diskon 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaiatan dengan Diskon 

Tujuan : 

1. Siswa dapat Memahami apa yang dimaksud dengan Diskon 

2. Siswa dapat Menyelesaikan masalah yang berkaiatan dengan Diskon 

 
Petunjuk: 

1. Bacalah setiap permasalahan dengan teliti! 

2. Jawablah dengan benar setiap pertanyaan yang ada 

dalam LKS! 

3. Mintalah bantuan guru jika ada hal-hal yang kurang 

dipahami! 
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1. Usaha Ibu Caca yang dijalankan dengan jujur saat ini sudah mulai 

berkembang. Ibu Caca sudah memiliki tolo sendiri 

dalam menjual barang-barangnya. Ibu Caca 

memberi nama tokonya adalah “Tokp 

Amanah”. Harapan Ibu caca terhadap tokonya 

adalah toko tersebut dapat meberikan 

kepercayaan terhadap para pembeli untuk terus 

berbelanja di sini. Ibu Caca sangat menjunjung 

tinggi amanah dan berkembang. Saat ini Ibu 

caca sedang melakukan promosi terhadap 

beberapa barang. Untuk itu, Ibu caca 

memberikan diskon khusus kepada barng-

barang tersebut, diantaranya adalah kerudung, peci, sarung, dan mukena. Harga 

barang-barang tersebut dan diskonnya disajikan dalam table berikut: 

No Nama 

Barang 

 

Harga 

Penjualan 

Per Unit 

(Rp) 

Diskon Harga Penjualan 

Per Unit Setelah 

Diskon (Rp) 
Dalam  

Persen 

Dalam  

Rupiah 

1. Kerudung 25.000 20% ……………………… ……………….. 

2. Peci  30.000 15% ……………………… ……………….. 

3. Sarung 50.000 10% ……………………… ……………….. 

4. Mukena 60.000 12% ……………………… ……………….. 

 

 

 

KASUS PERTAMA 

 

Diskon adalah ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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Diskusikan bersama kelompok masing-masing soal berikut! 

1. Pada grosir alat tulis, koperasi sekolah 

membeli 20 lusin buku tulis dengan 

harga Rp 2.800 per buah dengan 

mendapat diskon 10% karena 

membayar tunai, dan 5 lusin pulpen 

dengan harga Rp 2.200 per batang 

dengan mendapat diskon 5%. Berapa 

rupiah koperasi harus membayar untuk buku dan pulpen tersebut?  

 

 

 

 

 

 

 

  

KASUS KEDUA 
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LEMBAR KERJA SISWA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok  

Nama anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Materi 

Bruto, Tara dan Neto 

Indicator 

1. Memahami apa yang dimaksud dengan Bruto, Tara dan Neto 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaiatan dengan Bruto, Tara dan Neto 

Tujuan  

1. Siswa dapat Memahami apa yang dimaksud dengan Bruto, Tara dan Neto 

2. Siswa dapat Menyelesaikan masalah yang berkaiatan dengan Bruto, Tara dan 

Neto 

 
Petunjuk: 

1. Bacalah setiap permasalahan dengan teliti! 

2. Jawablah dengan benar setiap pertanyaan yang ada 

dalam LKS! 

3. Mintalah bantuan guru jika ada hal-hal yang kurang 

dipahami! 
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No Nama Barang Bruto Tara Netto 

1 Telor 1 Rak 13 kg . . . . . . . . . . . . 12,5 kg 

2 Susu kaleng 5000 g . . . . . . . . . . . . 400 g 

3 Pasta Gigi 250 g . . . . . . . . . . . . 200 g 

4 Beras 1 Karung 50,5 kg . . . . . . . . . . . . 50 kg 

5 Tabus Gas 3 kg 8 kg . . . . . . . . . . . . 3 kg 

 

 

 

 

            

 

 

 

KASUS PERTAMA 

 

1. Jika Ibu caca adalah seorang pengusaha pakaian 

muslim, maka ayah Caca adalah seorang pengusaha 

barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti telor, susu 

kaleng, pasta gigi, beras, dan tabung gas 3 kg.  

Beikut beberapa barang yang Ayah Caca jual dengan 

menampilkan Bruto, Tara, dan Nettonya. 

 

Bruto adalah _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Tara adalah __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nettoo adalah  

Netto adalah _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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Diskusikan bersama kelompok masing-masing soal berikut! 

1. Seorang pedagang membeli satu karung gula 

pasir seberat 120 kg. setelah ditimbang 

ternayata Cuma 119,15 kg. Berapa berat 

tarranya?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KASUS KEDUA 
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LEMBAR KERJA SISWA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kelompok  

Nama anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Materi 

Bunga Tunggal 

Indicator 

1. Memahami Bunga Tabungan (Bunga Tunggal). 

2. Menentukan Bunga Tabungan (Bunga Tunggal). 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Bunga Tabungan (Bunga 

Tunggal). 

Tujuan : 

1. Siswa dapat memahami Bunga Tabungan (Bunga Tunggal). 

2. Siswa dapat menentukan Bunga Tabungan (Bunga Tunggal). 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Bunga 

Tabungan (Bunga Tunggal). 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah setiap permasalahan dengan teliti! 

2. Jawablah dengan benar setiap pertanyaan yang ada 

dalam LKS! 

3. Mintalah bantuan guru jika ada hal-hal yang kurang 

dipahami! 
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Ayah Caca mau mengembangkan usaha tokonya. 

Untuk itu dia harus meminjam uang ke bank sebesar 

Rp10.000.000. Ia meminta saran dari Ibu Caca 

berkaitan dengan bank yang akan dipinjaminya. 

Dalam hal ini, Ayah Caca memperoleh rincian 

pembayaran pinjaman Ibu Caca dari Bank Syariah 

Indonesia. Inilah adalah rinciannya: 

Ibu meminjam uang dari bank syariah Indonesia untuk pengembangan uasah Toko 

Amanah. Berdasarkan kesepakatan Ibu caca meminjam uang sebesar Rp5.000.000. 

ibu caca mengangsur pengembalian uang tersebut selama 5 bulan. Uang pembayaran 

untuk angsuran pengembalian modal diambil dari laba yaitu sebesar Rp1.000.000. 

sisa laba yang yang ada nantinya akan dibagi masing-masing 50% untuk Ibu caca dan 

Bank. Pembagian ini biasa disebut bagi hasil.  

Berikut rincian angsuran Ibu Caca selama 5 bulan. 

Bulan 

ke 

Laba  

Usaha (Rp) 

Angsuran 

Tetap (RP) Laba Rugi 
Bagi Hasil Angsuran 

Total 

1.  1.200.00 1.000.000 200.000 ….. 50%x200.000 

=100.000 

1.100.000 

2.  1.050.000 1.000.000 …… …… ….. ….. 

3.  1.100.000 1.000.000 ….. ….. ….. ….. 

4.  ….. 1.000.000 ….. …. ….. ….. 

5.  500.000 1.000.000 ….. ….. 50.000 500.000 

 

KASUS PERTAMA 
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6.  1.000.000 1.000.000     

7. 1.400.000 
 

1.000.000     

 

 

Diskusikan bersama kelompok masing-masing soal berikut! 

1. Mila menyimpan uang di bank sebesar Rp600.000 dengan mendapat bunga 13% 

per tahun. Setelah berapa bulankah ia akan mendapat bunga Rp32.500?   

 

 

 

 

 

  

KASUS KEDUA 
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LEMBAR KERJA SISWA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kelompok  

Nama anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Materi 

Pajak 

Indikator 

1. Siswa dapat memahami pajak. 

2. Siswa memahami contoh pajak dam kehidupan sehari-hari. 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pajak. 

Tujuan 

1. Siswa dapat memahami pajak. 

2. Siswa memahami contoh pajak dam kehidupan sehari-hari. 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pajak. 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah setiap permasalahan dengan teliti! 

2. Jawablah dengan benar setiap pertanyaan yang ada 

dalam LKS! 

3. Mintalah bantuan guru jika ada hal-hal yang kurang 

dipahami! 
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No Wajib 

Pajak 

Penghasilan 

Bersih (Rp) 

PPh 

(15%) 

Total uang 

yang 

Dikeluarkan 

Penghasilan 

Bersih Stelah 

PPh 

1 Ayah Caca 100.000.000 . . . . . . . . 

. 

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

2 Ibu Caca 80.000.000 . . . . . . . . 

. 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASUS PERTAMA 

 
Berkat doa dan kerja keras Ayah dan Ibu Caca 

sekarang sudah menjadi pengusaha yang cukup 

sukses. Oleh karena itu, mereka diwajibkan 

membayar pajak penghasilan (PPh) sebesar 15 % 

setiap tahunnya. Berikut disajikan table penghasilan 

bersih serta PPh dan zakat mal yang harus 

dibayarkan: 

 

 Setelah membayar kewajiban PPh, penghasilan Ayah dan Ibu Caca saat ini sudah 

bersih serta terbebas dari hak Negara. Selanjutnya, Ayah dan Ibu Caca sepakat untuk 

membuka usaha baru dalam bidang restoran halal. Uantuk itu, mereka setidaknya harus 

membeli tiga kompor gas dengan harga Rp200.000 per unit. Dalam setiap pembelian 

unit kompor gas ada pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%. Oleh karena itu, 

besar PPN per unit adalah: 

PPN per unit = 10% x . . . . . . . . . = . . . . . . . . 

 Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang 

terkait penghasilannya dalam bekerja. 

 Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikembangkan terhadap 

barang yang dibeli oleh seseorang. 
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Diskusikan bersama kelompok masing-masing soal berikut! 

1. Danang membeli sebuah laptop seharga Rp4.600.000 dan dikenakan pajak 

pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%. Berapakah rupiah danang harus membayar 

laptop tersebut?  

 

 

 

 

 

  

KASUS KEDUA 
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LEMBAR KERJA SISWA PBL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok  

Nama anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Materi 

Harga Pembelian, Harga Penjualan, Untung dan Rugi. 

Indikator 

1. Memahami harga pembelian, harga penjualan, keuntungan dan 

kerugian. 

2. Menentukan harga pembelian, harga penjualan, keuntungan dan 

kerugian 

3. Menentukan persentase keuntungan dan kerugian. 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keuntungan dan 

kerugian. 

5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persentase keuntungan 

dan kerugian. 

Tujuan : 

1. Siswa dapat memahami harga pembelian, harga penjualan, 

keuntungan dan kerugian. 

2. Siswa dapat menentukan harga pembelian, harga penjualan, 

keuntungan dan kerugian 

3. Siswa dapat menentukan persentase keuntungan dan kerugian. 

4. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

keuntungan dan kerugian. 

5. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

persentase keuntungan dan kerugian. 
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1. Koperasi sekolah membeli 1 dus sari 

buah yang berisi 24 gelas dengan harga 

Rp 25.000. sari buah itu kemudian 

dijual dengan harga Rp 1.300 per 

gelas. Tentukan keuntungan dan 

persentase untung yang didapat oleh 

koperasi sekolah? 

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, mari kita lakukan kegiatan berikut! 

 

 

Bacalah permasalahan di atas dengan teliti, kemudian buatlah rumusan masalah yang 

berkaitan dengan permasalahan koperasi tersebut menggunakan kalimatmu sendiri! 

  

 

 

 

 

 

 

AYO MENGENAL DAN MEMPELAJARI MASALAH 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah setiap permasalahan dengan teliti! 

2. Jawablah dengan benar setiap pertanyaan yang ada 

dalam LKS! 

3. Mintalah bantuan guru jika ada hal-hal yang kurang 

dipahami! 

 

KEGIATAN 
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Temukan informasi apa saja yang terdapat dalam permasalan, kemudian tuliskan 

hubungan-hubungan antar informasi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyatakan hubungan-hubungan dari informasi yang telah kalian peroleh sebelumnya, 

kemudian selesaikan permasalahan tersebut! Kalian boleh menggunakan prosedur 

yang berbeda untuk menyelesaikan permasalahn tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYO SELIDIKI 

AYO MENCARI 

PENYELESAIAN 
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Setelah menyelesaikan permasalah di atas. Kemudian, bandingkan hasil kalian 

dengan kelompok lain, setelah itu berilah kesimpulan mengenai permasalahn 

tersebut! 

   

 

 

 

 

Diskusikan bersama kelompok masing-masing soal berikut! 

2. Seorang pedagang buah membeli durian dengan harga 

seluruhnya Rp. 100.000. Kemudian 40 buah durian itu 

di jual dengan harga 13.000 per buah, 52 buah dengan 

harga Rp. 10.000 per buah, dan sisanya busuk. 

a. Berapa kerugian pedagang itu?  

b. Tentukan persentase kerugian tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  AYO  MENYIMPULKAN DAN MENGEVALUASI 
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LEMBAR KERJA SISWA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kelompok  

Nama anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Materi 

Diskon 

Indikator 

1. Memahami apa yang dimaksud dengan Diskon 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaiatan dengan Diskon 

Tujuan : 

1. Siswa dapat Memahami apa yang dimaksud dengan Diskon 

2. Siswa dapat Menyelesaikan masalah yang berkaiatan dengan Diskon 

 
Petunjuk: 

1. Bacalah setiap permasalahan dengan teliti! 

2. Jawablah dengan benar setiap pertanyaan yang ada 

dalam LKS! 

3. Mintalah bantuan guru jika ada hal-hal yang kurang 

dipahami! 
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Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, mari kita lakukan kegiatan berikut! 

 

 

Bacalah permasalahan di atas dengan teliti, kemudian buatlah rumusan masalah yang 

berkaitan dengan permasalahan koperasi tersebut menggunakan kalimatmu sendiri! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYO MENGENAL DAN MEMPELAJARI MASALAH 

 

KEGIATAN 

1. Sebuah toko memberikan diskon 20% 

untuk kaos dan 15% untuk jenis barang 

lainnya. Jika Revi membeli 1 potong kaos 

dengan harga Rp 75.000 dan sebuah tas 

dengan harga Rp. 90.000, berapa rupiah 

Revi harus membayar? 
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Temukan informasi apa saja yang terdapat dalam permasalan, kemudian tuliskan 

hubungan-hubungan antar informasi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyatakan hubungan-hubungan dari informasi yang telah kalian peroleh sebelumnya, 

kemudian selesaikan permasalahan tersebut! Kalian boleh menggunakan prosedur 

yang berbeda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

AYO SELIDIKI 

AYO MENCARI PENYELESAIAN 
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Setelah menyelesaikan permasalah di atas. Kemudian, bandingkan hasil kalian 

dengan kelompok lain, setelah itu berilah kesimpulan mengenai permasalahn 

tersebut! 

   

 

 

 

 

 

 

 

Diskusikan bersama kelompok masing-masing soal berikut!  

1. Pada grosir alat tulis, koperasi sekolah 

membeli 20 lusin buku tulis dengan harga Rp 

2.800 per buah dengan mendapat diskon 10% 

karena membayar tunai, dan 5 lusin pulpen 

dengan harga Rp 2.200 per batang dengan 

mendapat diskon 5%. Berapa rupiah koperasi 

harus membayar untuk buku dan pulpen tersebut? 

 

 

 

 

AYO MENGEVALUASI 
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LEMBAR KERJA SISWA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok  

Nama anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Materi 

Bruto, Tara dan Neto 

Indicator 

1. Memahami apa yang dimaksud dengan Bruto, Tara dan Neto 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaiatan dengan Bruto, Tara dan Neto 

Tujuan  

1. Siswa dapat Memahami apa yang dimaksud dengan Bruto, Tara dan Neto 

2. Siswa dapat Menyelesaikan masalah yang berkaiatan dengan Bruto, Tara 

dan Neto 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah setiap permasalahan dengan teliti! 

2. Jawablah dengan benar setiap pertanyaan yang ada 

dalam LKS! 

3. Mintalah bantuan guru jika ada hal-hal yang kurang 

dipahami! 
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1. Seorang pedagang membeli 5 karung 

beras dengan berat kotor masing-masing 

50 kg dan tara 1%. Berapa rupiah 

pedagang itu harus membayar jika harga 

setiap kg beras tersebut Rp6.000!  

Untuk menyelesaikan permasalahan di 

atas, mari kita lakukan kegiatan berikut! 

 

 

Bacalah permasalahan di atas dengan teliti, kemudian buatlah rumusan masalah yang 

berkaitan dengan permasalahan koperasi tersebut menggunakan kalimatmu sendiri! 

  

 

 

 

 

 

Temukan informasi apa saja yang terdapat dalam permasalan, kemudian tuliskan 

hubungan-hubungan antar informasi! 

 

 

 

 

 

AYO MENGENAL DAN MEMPELAJARI MASALAH 

 

AYO SELIDIKI 

KEGIATAN 
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Nyatakan hubungan-hubungan dari informasi yang telah kalian peroleh sebelumnya, 

kemudian selesaikan permasalahan tersebut! Kalian boleh menggunakan prosedur 

yang berbeda untuk menyelesaikan permasalahn tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah menyelesaikan permasalah di atas. Kemudian, bandingkan hasil kalian 

dengan kelompok lain, setelah itu berilah kesimpulan mengenai permasalahn 

tersebut! 

   

 

 

 

 

 

 

 

AYO MENCARI PENYELESAIAN 

 

 

AYO MENGEVALUASI 
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Diskusikan bersama kelompok masing-masing soal berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Seorang pedagang membeli satu 

karung gula pasir seberat 120 kg. 

setelah ditimbang ternayata Cuma 

119,15 kg. Berapa berat tarranya?   
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LEMBAR KERJA SISWA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok  

Nama anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Materi 

Bunga Tunggal 

Indicator 

1. Memahami Bunga Tabungan (Bunga Tunggal). 

2. Menentukan Bunga Tabungan (Bunga Tunggal). 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Bunga Tabungan (Bunga 

Tunggal). 

Tujuan : 

1. Siswa dapat memahami Bunga Tabungan (Bunga Tunggal). 

2. Siswa dapat menentukan Bunga Tabungan (Bunga Tunggal). 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Bunga Tabungan 

(Bunga Tunggal). 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah setiap permasalahan dengan teliti! 

2. Jawablah dengan benar setiap pertanyaan yang ada 

dalam LKS! 

3. Mintalah bantuan guru jika ada hal-hal yang kurang 

dipahami! 
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1. Bu riska mmemiliki uang sebanyak 

Rp1.400.00 dan ditabung di Bank A 

dengan Bunga 11% per tahun. Setelah 3 

bulan, uang tersebut seluruhnya diambil 

untuk memperbaiki rumahnya. Berapa 

uang yang akan diterima Bu Riska setelah 

disimpan di bank selama 3 bulan? 

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, mari kita lakukan kegiatan berikut! 

 

 

Bacalah permasalahan di atas dengan teliti, kemudian buatlah rumusan masalah yang 

berkaitan dengan permasalahan koperasi tersebut menggunakan kalimatmu sendiri! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYO MENGENAL DAN MEMPELAJARI MASALAH 

 

KEGIATAN 
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Temukan informasi apa saja yang terdapat dalam permasalan, kemudian tuliskan 

hubungan-hubungan antar informasi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyatakan hubungan-hubungan dari informasi yang telah kalian peroleh sebelumnya, 

kemudian selesaikan permasalahan tersebut! Kalian boleh menggunakan prosedur 

yang berbeda untuk menyelesaikan permasalahn tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

AYO SELIDIKI 

AYO MENCARI PENYELESAIAN 

 

 

AYO MENGEVALUASI 
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Setelah menyelesaikan permasalah di atas. Kemudian, bandingkan hasil kalian 

dengan kelompok lain, setelah itu berilah kesimpulan mengenai permasalahn 

tersebut! 

   

 

 

 

 

Diskusikan bersama kelompok masing-masing soal berikut! 

2. Mila menyimpan uang di bank sebesar 

Rp600.000 dengan mendapat bunga 13% 

per tahun. Setelah berapa bulankah ia akan 

mendapat bunga Rp32.500?   
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LEMBAR KERJA SISWA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kelompok  

Nama anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Materi 

Pajak 

Indikator 

1. Siswa dapat memahami pajak. 

2. Siswa memahami contoh pajak dam kehidupan sehari-hari. 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pajak. 

Tujuan 

1. Siswa dapat memahami pajak. 

2. Siswa memahami contoh pajak dam kehidupan sehari-hari. 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pajak. 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah setiap permasalahan dengan teliti! 

2. Jawablah dengan benar setiap pertanyaan yang ada 

dalam LKS! 

3. Mintalah bantuan guru jika ada hal-hal yang kurang 

dipahami! 
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Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, mari kita lakukan kegiatan berikut! 

 

 

Bacalah permasalahan di atas dengan teliti, kemudian buatlah rumusan masalah yang 

berkaitan dengan permasalahan koperasi tersebut menggunakan kalimatmu sendiri! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYO MENGENAL DAN MEMPELAJARI MASALAH 

 

KEGIATAN 

1. Paman memperoleh gaji sebulan sebesar 

Rp1.450.000 dengaan penghasilan tidak kena 

pajak Rp360.000. jika besar pajak 

penghasilan (PPh) adalah 10%, beraapakah 

gaji yang diterima paman dalam sebulan?  
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Temukan informasi apa saja yang terdapat dalam permasalan, kemudian tuliskan 

hubungan-hubungan antar informasi! 

 

 

 

 

 

  

 

Nyatakan hubungan-hubungan dari informasi yang telah kalian peroleh sebelumnya, 

kemudian selesaikan permasalahan tersebut! Kalian boleh menggunakan prosedur 

yang berbeda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYO SELIDIKI 

AYO MENCARI PENYELESAIAN 
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Setelah menyelesaikan permasalah di atas. Kemudian, bandingkan hasil kalian 

dengan kelompok lain, setelah itu berilah kesimpulan mengenai permasalahn 

tersebut! 

   

 

 

 

 

 

Diskusikan bersama kelompok masing-masing soal berikut! 

1. Danang membeli sebuah laptop seharga Rp4.600.000 dan dikenakan pajak 

pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%. Berapakah rupiah danang harus membayar 

laptop tersebut?  

 

 

 

AYO MENGEVALUASI 
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Lampiran 6 

Pertemuan ke-1 

LEMBAR OBSERVASI GURU KELAS EKSPERIMEN 1 

Aktivitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

kontekstual 

Hari/tanggal  : Senin, 11 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tands check list () pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan  Anda! 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya  Tidak       

Pendahuluan 

1.  Berdoa bersama dengan peserta didik sebelum memulai 

pembelajaran. 

   

2.  Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan mengabsen 

peserta didik 

   

3. Apersepsi: 

 Guru mengecek pemahaman awal peserta didik mengenai 

jual beli dengan melakukan tanya jawab. 

 Guru mengingatkan kembali peserta didik melalui proses 

tanya jawab terhadap materi sebelumnya yaitu 

perbandingan. 

   

4. Motivasi: 

Guru memberikan penjelasan mengenai kegunaan materi 

pembelajaran didalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkan 

materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari 

   

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik    

6. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilakukan oleh peserta didik pada pertemuan ini 

   

7. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok    

Inti 

8. Guru menyajikan masalah real yang berkaitan dengan 

keuntungan dan kerugian. (conructivisme) 

   

9. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) mengenai 

perbandingan, kemudian meminta siswa untuk mengerjakan 

LKS dan membantu jalannya diskusi kelompok. (modelling) 

   

10. Guru membantu siswa yang kesulitan mengerjakan tugas yang 

ada di LKS dalam masing-masing kelompok. (inquiri) 

   

11. Guru berkeliling mengajukan pertanyaan dan memberi bantuan 

kepada siswa jika diperlukan. (questioning) 
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12. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan hasil diskusi dan 

membimbing siswa jika mengalami kesulitan. (learning 

community) 

   

13. Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan 

hasil kerja kelompoknya di depan kelas dan guru memfasilitasi 

terjadinya diskusi antar siswa. (authentic assesment) 

   

14 Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri. 

(reflection) 

   

Penutup 

15. Guru membantu siswa membuat kesimpulan tentang materi 

yang telah dipelajari 

   

16. Guru memberikan beberapa soal latihan untuk dikerjakan 

dirumah 

   

17. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya dan meminta siswa mempelajarinya. 

   

 

       Konda, 11 Maret 2019 

       Observer  

 

 

       Iin Rizqy Rahayu 
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Pertemuaan ke-2 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU KELAS EKSPERIMEN 1 

Aktivitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

kontekstual. 

Hari/tanggal  : Rabu, 13 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tands check list () pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan  Anda! 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya  Tidak       

Pendahuluan 

1.  Berdoa bersama dengan peserta didik sebelum memulai 

pembelajaran. 

   

2.  Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan mengabsen 

peserta didik 

   

3. Apersepsi: 

 Guru mengecek pemahaman awal peserta didik mengenai 

bruto, tara danneto dengan melakukan tanya jawab. 

 Guru mengingatkan kembali peserta didik melalui proses 

tanya jawab terhadap materi sebelumnya yaitu untung dan 

rugi. 

   

4. Motivasi: 

Guru memberikan penjelasan mengenai kegunaan materi 

pembelajaran didalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkan 

materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari 

   

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta 

didik 

   

6. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang 

akan dilakukan oleh peserta didik pada pertemuan ini 

   

7. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok    

Inti 

8. Guru menyajikan masalah real yang berkaitan dengan bruto, 

tara dan neto. (conructivisme) 

   

9. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) mengenai 

perbandingan, kemudian meminta siswa untuk mengerjakan 

LKS dan memantu jalannya diskusi kelompok. (modelling) 

   

10. Guru membantu siswa yang kesulitan mengerjakan tugas yang 

ada di LKS dalam masing-masing kelompok. (inquiri) 

   

11. Guru berkeliling mengajukan pertanyaan dan memberi    
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bantuan kepada siswa jika diperlukan. (questioning) 

12. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan hasil diskusi 

dan membimbing siswa jika mengalami kesulitan. (learning 

community) 

   

13. Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan 

hasil kerja kelompoknya di depan kelas dan guru memfasilitasi 

terjadinya diskusi antar siswa. (authentic assesment) 

   

14 Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka 

sendiri. (reflection) 

   

Penutup  

15. Guru membantu siswa membuat kesimpulan tentang materi 

yang telah dipelajari 

   

16. Guru memberikan beberapa soal latihan untuk dikerjakan 

dirumah 

   

17. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya dan meminta siswa mempelajarinya. 

   

          

       Konda, 13 Maret 2019 

       Observer   

 

 

       Iin Rizqy rahayu   
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Pertemuan ke-3 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU KELAS EKSPERIMEN 1 

Aktivitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

kontekstual 

Hari/tanggal  : Senin, 18 Maret 2019  

Petunjuk pengisian : 

Berilah tands check list () pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan  Anda! 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya  Tidak       

Pendahuluan 

1.  Berdoa bersama dengan peserta didik sebelum memulai 

pembelajaran. 

   

2.  Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan mengabsen 

peserta didik 

   

3. Apersepsi: 

 Guru mengecek pemahaman awal peserta didik mengenai 

diskon dengan melakukan tanya jawab. 

 Guru mengingatkan kembali peserta didik melalui proses 

tanya jawab terhadap materi sebelumnya yaitu bruto, tara 

dan neto 

   

4. Motivasi: 

Guru memberikan penjelasan mengenai kegunaan materi 

pembelajaran didalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkan 

materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari 

   

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik    

6. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilakukan oleh peserta didik pada pertemuan ini 

   

7. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok    

Inti 

8. Guru menyajikan masalah real yang berkaitan dengan diskon. 

(conructivisme) 

   

9. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) mengenai 

perbandingan, kemudian meminta siswa untuk mengerjakan 

LKS dan memantu jalannya diskusi kelompok. (modelling) 

   

10. Guru membantu siswa yang kesulitan mengerjakan tugas yang 

ada di LKS dalam masing-masing kelompok. (inquiri) 

   

11. Guru berkeliling mengajukan pertanyaan dan memberi bantuan 

kepada siswa jika diperlukan. (questioning) 
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12. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan hasil diskusi 

dan membimbing siswa jika mengalami kesulitan. (learning 

community) 

   

13. Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan 

hasil kerja kelompoknya di depan kelas dan guru memfasilitasi 

terjadinya diskusi antar siswa. (authentic assesment) 

   

14 Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri. 

(reflection) 

   

Penutup 

15. Guru membantu siswa membuat kesimpulan tentang materi 

yang telah dipelajari 

   

16. Guru memberikan beberapa soal latihan untuk dikerjakan 

dirumah 

   

17. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya dan meminta siswa mempelajarinya. 

   

 

       Konda, 18 Maret 2019 

       Observer   

 

 

 

       Iin Rizqy Rahayu 
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Pertemuan ke-4 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU KELAS EKSPERIMEN 1 

Aktivitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

kontekstual 

Hari/tanggal  : Rabu, 20 Maret 2019  

Petunjuk pengisian : 

Berilah tands check list () pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan  Anda! 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya  Tidak       

Pendahuluan 

1.  Berdoa bersama dengan peserta didik sebelum memulai 

pembelajaran. 

   

2.  Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan mengabsen 

peserta didik 

   

3. Apersepsi: 

 Guru mengecek pemahaman awal peserta didik 

mengenai bunga tunggal dengan melakukan tanya jawab. 

 Guru mengingatkan kembali peserta didik melalui 

proses tanya jawab terhadap materi sebelumnya yaitu diskon. 

   

4. Motivasi: 

Guru memberikan penjelasan mengenai kegunaan materi 

pembelajaran didalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkan 

materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari 

   

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta 

didik 

   

6. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang 

akan dilakukan oleh peserta didik pada pertemuan ini 

   

7. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok    

Inti 

8. Guru menyajikan masalah real yang berkaitan dengan bunga 

tunggal. (conructivisme) 

   

9. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) mengenai 

perbandingan, kemudian meminta siswa untuk mengerjakan 

LKS dan memantu jalannya diskusi kelompok. (modelling) 

   

10. Guru membantu siswa yang kesulitan mengerjakan tugas 

yang ada di LKS dalam masing-masing kelompok. (inquiri) 

   

11. Guru berkeliling mengajukan pertanyaan dan memberi 

bantuan kepada siswa jika diperlukan. (questioning) 
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12. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan hasil diskusi 

dan membimbing siswa jika mengalami kesulitan. (learning 

community) 

   

13. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas 

dan guru memfasilitasi terjadinya diskusi antar siswa. 

(authentic assesment) 

   

14 Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka 

sendiri. (reflection) 

   

Penutup 

15. Guru membantu siswa membuat kesimpulan tentang materi 

yang telah dipelajari 

   

16. Guru memberikan beberapa soal latihan untuk dikerjakan 

dirumah 

   

17. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya dan meminta siswa mempelajarinya. 

   

 

       Konda, 20 Maret 2019 

       Observer   

 

 

       Iin Rizqy Rahayu   
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Pertemuan ke-5 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU KELAS EKSPERIMEN 1 

Aktivitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

kontekstual 

Hari/tanggal  : senin 25 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tands check list () pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan  Anda! 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya  Tidak       

Pendahuluan 

1.  Berdoa bersama dengan peserta didik sebelum memulai 

pembelajaran. 

 e  

2.  Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan mengabsen 

peserta didik 

   

3. Apersepsi: 

 Guru mengecek pemahaman awal peserta didik 

mengenai pajak dengan melakukan tanya jawab. 

 Guru mengingatkan kembali peserta didik melalui 

proses tanya jawab terhadap materi sebelumnya yaitu bunga 

tunggal 

   

4. Motivasi: 

Guru memberikan penjelasan mengenai kegunaan materi 

pembelajaran didalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkan 

materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari 

   

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta 

didik 

   

6. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang 

akan dilakukan oleh peserta didik pada pertemuan ini 

   

7. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok    

Inti 

8. Guru menyajikan masalah real yang berkaitan dengan pajak. 

(contructivisme) 

   

9. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) mengenai 

perbandingan, kemudian meminta siswa untuk mengerjakan 

LKS dan memantu jalannya diskusi kelompok. (modelling) 

   

10. Guru membantu siswa yang kesulitan mengerjakan tugas 

yang ada di LKS dalam masing-masing kelompok. (inquiri) 

   

11. Guru berkeliling mengajukan pertanyaan dan memberi    



 

165 
 

bantuan kepada siswa jika diperlukan. (questioning) 

12. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan hasil diskusi 

dan membimbing siswa jika mengalami kesulitan. (learning 

community) 

   

13. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas 

dan guru memfasilitasi terjadinya diskusi antar siswa. 

(authentic assesment) 

   

14 Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka 

sendiri. (reflection) 

   

Penutup 

15. Guru membantu siswa membuat kesimpulan tentang materi 

yang telah dipelajari 

   

16. Guru memberikan beberapa soal latihan untuk dikerjakan 

dirumah 

   

17. Guru menginformasi akan mengadakan tes pada pertemuan 

selanjutnya. 

   

       Konda, 25 Maret 2019 

       Observer   

 

 

 

       Iin Rizqy Rahayu  
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Lampiran 7 

Pertemuan ke-1 

 

LEMBAR OBSERVASI SISWA KELAS EKSPERIMEN 1 

Aktivitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

kontekstual 

Hari/tanggal  : Senin, 11 Maret 2019 

Petunjuk pengisian :  

Berilah tands check list () pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan  Anda! 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya  Tidak       

Pendahuluan 

1.  Siswa  berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran.    

2.  Siswa mendengarkan absensi yang dibacakan guru    

3. Apersepsi: 

 Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai keuntungan 

dan kerugians 

 Siswa menjawab pertanyaan guru materi sebelumnya 

yaitu perbandingan 

   

4. Motivasi: 

Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai manfaat 

mempelajari materi keuntungan dan kerugian 

   

5. Siswa mendengarkan guru  yang akan memabagikan kelompok    

Inti 

8. Siswa memberikan salah satu contoh masalah real yang 

berkaitan keuntungan dan kerugian. (conructivisme) 

   

9. Siswa untuk mengerjakan LKS dan mengikuti aturan dalam 

mengerjakannya. (modelling) 

   

10. Siswa mengerjakan tugas yang ada di LKS dalam masing-

masing kelompok. (inquiri) 

   

11. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru dan 

menanyakan apabila ada yang tidak dipahami dalam LKS 
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(questioning) 

12. Siswa menyimpulkan hasil kerja kelompok yang diberikan 

guru. (learning community) 

   

13. Salah satu siswa dalam kelompok mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya di depan kelas . (authentic assesment) 

   

14 siswa melakukan refleksi atau menganalisis dan mengevaluasi 

proses berpikir mereka sendiri. (reflection) 

   

Penutup 

15. Siswa membuat kesimpulan tentang materi keuntungan dan 

kerugian yang telah dipelajari 

   

 

       Konda, 11 Maret2019 

       Observer   

  

 

       Lailati Nur Zikri 

  



 

168 
 

Pertemuan ke-2 

 

LEMBAR OBSERVASI SISWA KELAS EKSPERIMEN 1 

 

Aktivitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

kontekstual 

Hari/tanggal  : Rabu, 13 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tands check list () pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan  Anda! 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya  Tidak       

Pendahuluan 

1. Siswa  berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran.    

2.  Siswa mendengarkan absensi yang dibacakan guru    

3. Apersepsi: 

 Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai diskon 

 Siswa menjawab pertanyaan guru materi sebelumnya 

yaitu mengenai keuntungan dan kerugian. 

   

4. Motivasi: 

Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai manfaat 

mempelajari materi diskon 

   

5. Siswa mendengarkan guru  yang akan memabagikan 

kelompok 

   

Inti 

8. Siswa memberikan salah satu contoh masalah real yang 

berkaitan dengan diskon. (conructivisme) 

   

9. Siswa untuk mengerjakan LKS dan mengikuti aturan dalam 

mengerjakannya. (modelling) 

   

10. Siswa mengerjakan tugas yang ada di LKS dalam masing-

masing kelompok. (inquiri) 

   

11. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru dan 

menanyakan apabila ada yang tidak dipahami dalam LKS. 

   



 

169 
 

(questioning) 

12. Siswa menyimpulkan hasil kerja kelompok yang diberikan 

guru. (learning community) 

   

13. Salah satu siswa dalam kelompok mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya di depan kelas . (authentic assesment) 

   

14 siswa melakukan refleksi atau menganalisis dan 

mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri. (reflection) 

   

Penutup 

15. Siswa membuat kesimpulan tentang materi diskon yang telah 

dipelajari 

   

 

       Konda, 13 Maret 2019 

       Observer   

 

  

       Lailati Nur Zikri 
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Pertemuan ke-3 

 

LEMBAR OBSERVASI SISWA KELAS EKSPERIMEN 1 

 

Aktivitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

kontekstual 

Hari/tanggal  : Senin 18 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tands check list () pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan  Anda! 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya  Tidak       

Pendahuluan 

1. Siswa  berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran.    

2.  Siswa mendengarkan absensi yang dibacakan guru    

3. Apersepsi: 

 Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai bruto, tara 

dan neto 

 Siswa menjawab pertanyaan guru materi sebelumnya 

yaitu diskon 

   

4. Motivasi: 

Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai manfaat 

mempelajari materi bruto, tara dan neto 

   

5. Siswa mendengarkan guru  yang akan memabagikan 

kelompok 

   

Inti  

8. Siswa memberikan salah satu contoh masalah real yang 

berkaitan dengan bruto, tara dan neto. (conructivisme) 

   

9. Siswa untuk mengerjakan LKS dan mengikuti aturan dalam 

mengerjakannya. (modelling) 

   

10. Siswa mengerjakan tugas yang ada di LKS dalam masing-

masing kelompok. (inquiri) 
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11. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru dan 

menanyakan apabila ada yang tidak dipahami dalam LKS. 

(questioning) 

   

12. Siswa menyimpulkan hasil kerja kelompok yang diberikan 

guru. (learning community) 

   

13. Salah satu siawa dalam kelompok mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya di depan kelas . (authentic assesment) 

   

14 siswa melakukan refleksi atau menganalisis dan mengevaluasi 

proses berpikir mereka sendiri. (reflection) 

   

Penutup 

15. Siswa membuat kesimpulan tentang materi bruto, tara dan 

neto yang telah dipelajari 

   

 

       Konda,  18 Maret 2019 

       Observer   

 

  

       Lailati Nur Zikri 
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Pertemuan ke-4 

 

LEMBAR OBSERVASI SISWA KELAS EKSPERIMEN 1 

 

Aktivitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

kontekstual 

Hari/tanggal  : Rabu, 20 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tands check list () pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan  Anda! 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya  Tidak       

Pendahuluan 

1.  Siswa  berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran.    

2.  Siswa mendengarkan absensi yang dibacakan guru    

3. Apersepsi: 

 Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai bunga 

tunggal 

 Siswa menjawab pertanyaan guru materi sebelumnya 

yaitu bruto, tara dan neto. 

   

4. Motivasi: 

Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai manfaat 

mempelajari materi bunga tunggal 

   

5. Siswa mendengarkan guru  yang akan memabagikan 

kelompok 

   

Inti 

8. Siswa memberikan salah satu contoh masalah real yang 

berkaitan bunga tunggal. (conructivisme) 

   

9. Siswa untuk mengerjakan LKS dan mengikuti aturan dalam 

mengerjakannya. (modelling) 

   

10. Siswa mengerjakan tugas yang ada di LKS dalam masing-

masing kelompok. (inquiri) 

   

11. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru dan    
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menanyakan apabila ada yang tidak dipahami dalam LKS. 

(questioning) 

12. Siswa menyimpulkan hasil kerja kelompok yang diberikan 

guru. (learning community) 

   

13. Salah satu siawa dalam kelompok mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya di depan kelas . (authentic assesment) 

   

14 siswa melakukan refleksi atau menganalisis dan mengevaluasi 

proses berpikir mereka sendiri. (reflection) 

   

Penutup 

15. Siswa membuat kesimpulan tentang materi bunga tunggal 

yang telah dipelajari 

   

 

       Konda, 20 Maret 2019 

       Observer   

 

  

       Lailati Nur Zikri 
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Pertemuan ke-5 

 

LEMBAR OBSERVASI SISWA KELAS EKSPERIMEN 1 

 

Aktivitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

kontekstual 

Hari/tanggal  : Senin, 25 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tands check list () pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan  Anda! 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya  Tidak       

Pendahuluan 

1.  Siswa  berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran.    

2.  Siswa mendengarkan absensi yang dibacakan guru    

3. Apersepsi: 

 Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai pajak. 

 Siswa menjawab pertanyaan guru materi sebelumnya 

yaitu bunga tunggal. 

   

4. Motivasi: 

Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai manfaat 

mempelajari materi pajak. 

   

5. Siswa mendengarkan guru  yang akan memabagikan 

kelompok 

   

Inti 

8. Siswa memberikan salah satu contoh masalah real yang 

berkaitan pajak. (conructivisme) 

   

9. Siswa untuk mengerjakan LKS dan mengikuti aturan dalam 

mengerjakannya. (modelling) 

   

10. Siswa mengerjakan tugas yang ada di LKS dalam masing-

masing kelompok. (inquiri) 

   

11. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru dan    
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menanyakan apabila ada yang tidak dipahami dalam LKS. 

(questioning) 

12. Siswa menyimpulkan hasil kerja kelompok yang diberikan 

guru. (learning community) 

   

13. Salah satu siawa dalam kelompok mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya di depan kelas . (authentic assesment) 

   

14 siswa melakukan refleksi atau menganalisis dan 

mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri. (reflection) 

   

Penutup 

15. Siswa membuat kesimpulan tentang materi pajak yang telah 

dipelajari 

   

 

       Konda, 25 Maret 2019 

       Observer   

 

  

       Lailati Nur Zikri 
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Lampiran 8 

LEMBAR OBSERVASI GURU KELAS EKSPERIMEN 2 

 

Aktifitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

Probem Based Learning 

Hari/tanggal :  Sabtu, 16 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan Anda! 

Pertemuan 1 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan mengajak siswa berdoa 

sebelum memulai pembelajaran. 

   

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan 

mengabsen peserta didik. 

   

3. Guru menanyakan materi sebelumnya.    

4. Guru memberikan motivasi pada siswa dengan cara 

memberikan contoh materi aritmetika sosial dalam 

kehidupan sehari-hari. 

   

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

   

6. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang 

akan dilakukan dalam pembelajaran berkelompok. 

   

7. Guru membagi siswa dalam  beberapa kelompok yang 

sudah ditentukan. 

   

8. Guru  memberikan LKS.    

II Inti 

9. Guru meminta siswa untuk mengamati permasalahan 

yang ada sehingga siswa mampu menimbulkan 

pertanyaan yang terdapat pada permasalahan tersebut. 

   

10. Guru meminta siswa membuat hal yang diketahui dan 

yang ditanya dari permasalahan yang diberikan. 

   

11. Guru memperhatikan dan mendorong semua siswa 

terlibat dalam diskusi dalam hal menyelesaikan masalah 

yang ada dalam LKS. 

   



 

177 
 

12. Guru menyuruh siswa mengumpulkan hasil diskusi 

dengan megumpulkan informasi dan masalah yang 

dihadapi dengan cara mangasosiasikan  informasi yang 

diperoleh. 

   

13. Guru meminta perwakilan  setiap  kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi  dengan percaya diri. 

   

14. Guru meminta kelompok lain untuk menanggapi jawaban 

yang dipaparkan oleh siswa yang menampilkan jawaban 

dalam rangka menyempurnakan jawaban yang sudah 

dipaparkan.  

   

15. Guru mengarahkan semua siswa pada penyelesaian 

masalah/soal. 

   

III Penutup 

16. Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang 

berkaitan dengan keuntungan dan kerugian. 

   

17. Guru meminta siswa mengumpulkan lembar LKS yang 

sudah diberikan  guru. 

   

18. Guru menginformasikan agar siswa mempelajari materi 

berikutnya yaitu diskon. 

   

19.

. 

Guru memberikan pekerjaan rumah.    

20. Guru menutup pembelajaran dengan mengajak siswa 

membaca doa 

   

 

     Kendari, 16 Maret 2019 

    Observer 

 

 

     Iin Rizqy rahayu 
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LEMBAR OBSERVASI GURU KELAS EKSPERIMEN 2 

 

Aktifitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

Probem Based Learning 

Hari/tanggal :  Rabu, 20 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan Anda! 

Pertemuan 2 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan mengajak siswa berdoa 

sebelum memulai pembelajaran. 

   

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan 

mengabsen peserta didik. 

   

3. Guru menanyakan materi sebelumnya.    

4. Guru memberikan motivasi pada siswa dengan cara 

memberikan contoh materi aritmetika sosial dalam 

kehidupan sehari-hari. 

   

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

   

6. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilakukan dalam pembelajaran 

berkelompok. 

   

7. Guru membagi siswa dalam  beberapa kelompok yang 

sudah ditentukan. 

   

8. Guru  memberikan LKS.    

II Inti 

9. Guru meminta siswa untuk mengamati permasalahan 

yang ada sehingga siswa mampu menimbulkan 

pertanyaan yang terdapat pada permasalahan tersebut. 

   

10. Guru meminta siswa membuat hal yang diketahui dan 

yang ditanya dari permasalahan yang diberikan. 

   

11. Guru memperhatikan dan mendorong semua siswa 

terlibat dalam diskusi dalam hal menyelesaikan 

masalah yang ada dalam LKS. 
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12. Guru menyuruh siswa mengumpulkan hasil diskusi 

dengan megumpulkan informasi dan masalah yang 

dihadapi dengan cara mangasosiasikan  informasi 

yang diperoleh. 

   

13. Guru meminta perwakilan  setiap  kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi  dengan percaya diri. 

   

14. Guru meminta kelompok lain untuk menanggapi 

jawaban yang dipaparkan oleh siswa yang 

menampilkan jawaban dalam rangka 

menyempurnakan jawaban yang sudah dipaparkan.  

   

15. Guru mengarahkan semua siswa pada penyelasaian 

masalah/soal. 

   

III Penutup 

16. Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang 

berkaitan dengan diskon. 

   

17. Guru meminta siswa mengumpulkan lembar LKS 

yang sudah diberikan  guru. 

   

18. Guru menginformasikan agar siswa mempelajari 

materi berikutnya yaitu tentang bruto, tara dan neto. 

   

19. Guru memberikan pekerjaan rumah.    

20. Guru menutup pembelajaran dengan mengajak siswa 

membaca doa 

   

 

    Kendari,  16 Maret 2019  

   Observer 

 

 

   

    Iin Rizqy Rahayu 
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LEMBAR OBSERVASI GURU KELAS EKSPERIMEN 2 

 

Aktifitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

Probem Based Learning 

Hari/tanggal : Rabu, 20 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan Anda! 

Pertemuan 3 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan mengajak siswa berdoa 

sebelum memulai pembelajaran. 

   

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan 

mengabsen peserta didik. 

   

3. Guru menanyakan materi sebelumnya.    

4. Guru memberikan motivasi pada siswa dengan cara 

memberikan contoh materi aritmetika sosial dalam 

kehidupan sehari-hari. 

   

5. Guru menyampaikan tujuan  pembelajaran yang akan 

dicapai. 

   

6. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilakukan dalam pembelajaran 

berkelompok. 

   

7. Guru membagi siswa dalam  beberapa kelompok yang 

sudah ditentukan. 

   

8. Guru  memberikan LKS.    

II Inti 

9. Guru meminta siswa untuk mengamati permasalahan 

yang ada sehingga siswa mampu menimbulkan 

pertanyaan yang terdapat pada permasalahan tersebut. 

   

10. Guru meminta siswa membuat hal yang diketahui dan 

yang ditanya dari permasalahan yang diberikan. 

   

11. Guru memperhatikan dan mendorong semua siswa 

terlibat dalam diskusi dalam hal menyelesaikan 
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masalah yang ada dalam LKS. 

12. Guru menyuruh siswa mengumpulkan hasil diskusi 

dengan megumpulkan informasi dan masalah yang 

dihadapi dengan cara mangasosiasikan  informasi 

yang diperoleh. 

   

13. Guru meminta perwakilan  setiap  kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi  dengan percaya diri. 

   

14. Guru meminta kelompok lain untuk menanggapi 

jawaban yang dipaparkan oleh siswa yang 

menampilkan jawaban dalam rangka 

menyempurnakan jawaban yang sudah dipaparkan.  

   

15. Guru mengarahkan semua siswa pada penyelasaian 

masalah/soal. 

   

III Penutup 

16. Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang 

berkaitan dengan bruto, tara dan neto. 

   

17. Guru meminta siswa mengumpulkan lembar LKS 

yang sudah diberikan  guru. 

   

18. Guru menginformasikan agar siswa mempelajari 

materi berikutnya yaitu bunga tunggal 

   

19. Guru memberikan pekerjaan rumah.    

20. Guru menutup pembelajaran dengan mengajak siswa 

membaca doa 

   

 

    Kendari, 20 Maret 2019   

   Observer 

 

 

     

    Iin Rizqy Rahayu 
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LEMBAR OBSERVASI GURU KELAS EKSPERIMEN 2 

 

Aktifitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

Probem Based Learning 

Hari/tanggal :  Sabtu, 23 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan Anda! 

Pertemuan 4 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan mengajak siswa berdoa 

sebelum memulai pembelajaran. 

   

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan 

mengabsen peserta didik. 

   

3. Guru menanyakan materi sebelumnya.    

4. Guru memberikan motivasi pada siswa dengan cara 

memberikan contoh materi aritmetika sosial dalam 

kehidupan sehari-hari. 

   

5. Guru menyampaikan tujuan  pembelajaran yang akan 

dicapai. 

   

6. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilakukan dalam pembelajaran berkelompok. 

   

7. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang 

sudah ditentukan. 

   

8. Guru  memberikan LKS.    

II Inti 

9. Guru meminta siswa untuk mengamati permasalahan 

yang ada sehingga siswa mampu menimbulkan 

pertanyaan yang terdapat pada permasalahan tersebut. 

   

10. Guru meminta siswa membuat hal yang diketahui dan 

yang ditanya dari permasalahan yang diberikan. 

   

11. Guru memperhatikan dan mendorong semua siswa 

terlibat dalam diskusi dalam hal menyelesaikan masalah 

yang ada dalam LKS. 
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12. Guru menyuruh siswa mengumpulkan hasil diskusi 

dengan megumpulkan informasi dan masalah yang 

dihadapi dengan cara mangasosiasikan  informasi yang 

diperoleh. 

   

13. Guru meminta perwakilan  setiap  kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi  dengan percaya diri. 

   

14. Guru meminta kelompok lain untuk menanggapi 

jawaban yang dipaparkan oleh siswa yang menampilkan 

jawaban dalam rangka menyempurnakan jawaban yang 

sudah dipaparkan.  

   

15. Guru mengarahkan semua siswa pada penyelasaian 

masalah/soal. 

   

III Penutup 

16. Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang 

berkaitan dengan bunga tunggal. 

   

17. Guru meminta siswa mengumpulkan lembar LKS yang 

sudah diberikan  guru. 

   

18. Guru menginformasikan agar siswa mempelajari materi 

berikutnya yaitu tentang pajak. 

   

19. Guru memberikan pekerjaan rumah.    

20. Guru menutup pembelajaran dengan mengajak siswa 

membaca doa. 

   

 

   Kendari, 23 Maret 2019  

  Observer 

 

 

    

 

   Iin Rizqy Rahayu 
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LEMBAR OBSERVASI GURU KELAS EKSPERIMEN 2 

 

Aktifitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

Probem Based Learning 

Hari/tanggal : Rabu, 27 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan Anda! 

Pertemuan 5 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan mengajak siswa berdoa 

sebelum memulai pembelajaran. 

   

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan 

mengabsen peserta didik. 

   

3. Guru menanyakan materi sebelumnya.    

4. Guru memberikan motivasi pada siswa dengan cara 

memberikan contoh materi aritmetika sosial dalam 

kehidupan sehari-hari. 

   

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

   

6. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilakukan dalam pembelajaran 

berkelompok. 

   

7. Guru membagi siswa dalam  beberapa kelompok yang 

sudah ditentukan. 

   

8. Guru  memberikan LKS.    

II Inti 

9. Guru meminta siswa untuk mengamati permasalahan 

yang ada sehingga siswa mampu menimbulkan 

pertanyaan yang terdapat pada permasalahan tersebut. 

   

10. Guru meminta siswa membuat hal yang diketahui dan 

yang ditanya dari permasalahan yang diberikan. 

   

11. Guru memperhatikan dan mendorong semua siswa 

terlibat dalam diskusi dalam hal menyelesaikan 
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masalah yang ada dalam LKS. 

12. Guru menyuruh siswa mengumpulkan hasil diskusi 

dengan megumpulkan informasi dan masalah yang 

dihadapi dengan cara mangasosiasikan  informasi yang 

diperoleh. 

   

13. Guru meminta perwakilan  setiap  kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi  dengan percaya diri. 

   

14. Guru meminta kelompok lain untuk menanggapi 

jawaban yang dipaparkan oleh siswa yang 

menampilkan jawaban dalam rangka menyempurnakan 

jawaban yang sudah dipaparkan.  

   

15. Guru mengarahkan semua siswa pada penyelasaian 

masalah/soal. 

   

III Penutup 

16. Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang 

berkaitan dengan pajak. 

   

17.  Guru meminta siswa mengumpulkan lembar LKS 

yang sudah diberikan  guru. 

   

18. Guru menginformasi akan mengadakan tes pada 

pertemuan selanjutnya. 

   

19. Guru memberikan pekerjaan rumah.    

20. Guru menutup pembelajaran dengan mengajak siswa 

membaca doa. 

   

 

     Kendari, 27 Maret 2019   

    Observer 

 

 

   

     Iin Risqy Rahayu 
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Lampiran 9 

LEMBAR OBSERVASI SISWA KELAS EKSPERIMEN 2 

 

Aktifitas siswa dalam pembeajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

Probem Based Learning 

Hari/tanggal :  rabu, 13 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan Anda! 

Pertemuan 1 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pedahuluan 

1. Siswa menjawab salam dari guru dan berdoa 

bersama. 

   

2. Siswa mendengarkan absensi yang dibacakan guru    

3. Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai 

materi yang diberikan. 

   

4. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai 

manfaat aritmetika sosial. 

   

5. Siswa mendengarkan tujuan  pembelajaran yang 

dijelaskan oleh guru. 

   

6. Siswa mendengarkan langkah-langkah yang 

dijelaskan oleh guru dalam proses pembelajaran.. 

   

7. Siswa membentuk kelompok.    

8. Siswa menerima LKS yang diberikann guru    

II Inti 

9. Siswa mengamati permasalahan yang ada 

berkaitan dengan aritmetika sosial 

   

10. Siswa membuat  hal yang diketahui dan yang 

ditanya dari permasalahan yang diberikan dalam 

Lembar Kerja Siswa (LKS). 

   

11. Siswa mengerjakan tugas yang ada di LKS dalam 

masing-masing kelompok. 

   

12. Siswa menyiapkan hasil diskusi dengan 

mengumpulkan informasi dan masalah yang 

dihadapi dengan cara mengasosiasikan informasi 
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yang diperoleh 

13. Perwakilan kelompok mempresentasikan  hasil 

diskusinya dengan percaya diri. 

   

14. Siswa  dari kelompok  lain menanggapi jawaban 

yang dipaparkan dalam rangka penyempurnaan 

jawaban hasil mereka. 

   

15. Siswa memperhatikan guru dalam pennyelesaian 

soal. 

   

III Penutup 

16. Siswa menyimpulkan pelajaran yang berkaitan dengan 

keuntungan dan kerugian. 

   

17. Siswa mengumpulkan lembar LKS yang sudah 

diberikan  guru. 

   

18. Siswa mendengarkan informasi dari guru agar 

mempelajari materi berikutnya yaitu diskon. 

   

19. Siswa menulis pekerjaan rumah yang diberikan guru.    

20. Siswa bersama-sama membaca doa.    

 

    Kendari, 13 Maret 2019       

    Observer 

 

 

 

    Lailati Nur zikri 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA KELAS EKSPERIMEN 2 

 

Aktifitas siswa dalam pembeajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

Probem Based Learning 

Hari/tanggal :  Sabtu, 16 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan Anda! 

Pertemuan 2 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pedahuluan 

1. Siswa menjawab salam dari guru dan berdoa bersama.    

2. Siswa mendengarkan absensi yang dibacakan guru    

3. Siswa  menjawab pertanyaan guru mengenai materi 

yang diberikan. 

   

4. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai manfaat 

mempelajari materi aritmetika social. 

   

5. Siswa mendengarkan tujuan  pembelajaran yang 

dijelaskan oleh guru. 

   

6. Siswa mendengarkan langkah-langkah yang dijelaskan 

oleh guru dalam proses pembelajaran.. 

   

7. Siswa membentuk kelompok.    

8. Siswa menerima LKS yang diberikann guru    

II Inti 

9. Siswa mengamati permasalahan yang ada berkaitan 

dengan aritmetika social. 

   

10. Siswa membuat  hal yang diketahui dan yang ditanya 

dari permasalahan yang diberikan dalam Lembar Kerja 

Siswa(LKS). 

   

11. Siswa mengerjakan tugas yang ada di LKS dalam 

masing-masing kelompok. 

   

12. Siswa menyiapkan hasil diskusi dengan mengumpulkan 

informasi dan masalah yang dihadapi dengan cara 

mengasosiasikan informasi yang diperoleh 

   

13. Perwakilan kelompok mempresentasikan  hasil 

diskusinya dengan percaya diri. 

   

14. Siswa  dari kelompok  lain menanggapi jawaban yang    
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dipaparkan dalam rangka penyempurnaan jawaban hasil 

mereka. 

15. Siswa memperhatikan guru dalam pennyelesaian soal.    

III Penutup 

16. Siswa menyimpulkan pelajaran yang berkaitan dengan 

diskon. 

   

17. Siswa mengumpulkan lembar LKS yang sudah 

diberikan  guru. 

   

18. Siswa mendengarkan informasi dari guru agar 

mempelajari materi berikutnya yaitu tentang bruto, tara 

dan neto. 

   

19. Siswa menulis pekerjaan rumah yang diberikan guru.    

20. Siswa bersama-sama membaca doa.    

 

    Kendari, 16 Maret 2019        

    Observer 

 

 

   

   Lailati Nur Zikri 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA KELAS EKSPERIMEN 2 

 

Aktifitas siswa dalam pembeajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

Probem Based Learning 

Hari/tanggal :  Rabu, 20 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan Anda! 

Pertemuan 3 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pedahuluan 

1. Siswa menjawab salam dari guru dan berdoa bersama.    

2. Siswa mendengarkan absensi yang dibacakan guru    

3. Siswa  menjawab pertanyaan guru mengenai materi 

yang diberikan. 

   

4. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai 

manfaat mempelajari materi aritmetika sosial. 

   

5. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang 

dijelaskan oleh guru. 

   

6. Siswa mendengarkan langkah-langkah yang dijelaskan 

oleh guru dalam proses pembelajaran.. 

   

7. Siswa membentuk kelompok.    

8. Siswa menerima LKS yang diberikann guru    

II Inti 

9. Siswa mengamati permasalahan yang ada berkaitan 

dengan aritmetika social. 

   

10. Siswa membuat hal yang diketahui dan yang ditanya 

dari permasalahan yang diberikan dalam Lembar Kerja 

Siswa (LKS). 

   

11. Siswa mengerjakan tugas yang ada di LKS dalam 

masing-masing kelompok. 

   

12. Siswa menyiapkan hasil diskusi dengan 

mengumpulkan informasi dan masalah yang dihadapi 

dengan cara mengasosiasikan informasi yang 

diperoleh. 

   

13. Perwakilan kelompok mempresentasikan  hasil 

diskusinya dengan percaya diri. 
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14. Siswa  dari kelompok  lain menanggapi jawaban yang 

dipaparkan dalam rangka penyempurnaan jawaban 

hasil mereka. 

   

15. Siswa memperhatikan guru dalam pennyelesaian soal.    

III Penutup 

16. Siswa menyimpulkan pelajaran yang berkaitan dengan 

bruto, tara dan neto. 

   

17. Siswa mengumpulkan lembar LKS yang sudah 

diberikan  guru. 

   

18. Siswa mendengarkan informasi dari guru agar 

mempelajari materi berikutnya yaitu tentang bunga 

tunggal. 

   

19. Siswa menulis pekerjaan rumah yang diberikan guru.    

20. Siswa siswa bersama-sama membaca doa.    

 

  Kendari, 20  Maret 2019          

  Observer 

 

 

 

  Lailati Nur Zikri 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA KELAS EKSPERIMEN 2 

 

Aktifitas siswa dalam pembeajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

Probem Based Learning 

Hari/tanggal :  Sabtu, 23 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan Anda! 

Pertemuan 4 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pedahuluan 

1. Siswa menjawab salam dari guru dan berdoa bersama.    

2. Siswa mendengarkan absensi yang dibacakan guru    

3. Siswa  menjawab pertanyaan guru mengenai materi 

yang diberikan. 

   

4. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai manfaat 

mempelajari materi aritmetika social. 

   

5. Siswa mendengarkan tujuan  pembelajaran yang 

dijelaskan oleh guru. 

   

6. Siswa mendengarkan langkah-langkah yang dijelaskan 

oleh guru dalam proses pembelajaran.. 

   

7. Siswa membentuk kelompok.    

8. Siswa menerima LKS yang diberikann guru    

II Inti 

9. Siswa mengamati permasalahan yang ada berkaitan 

dengan aritmetika social. 

   

10. Siswa membuat  hal yang diketahui dan yang ditanya 

dari permasalahan yang diberikan dalam Lembar Kerja 

Siswa (LKS). 

   

11. Siswa mengerjakan tugas yang ada di LKS dalam 

masing-masing kelompok. 

   

12. Siswa menyiapkan hasil diskusi dengan mengumpulkan 

informasi dan masalah yang dihadapi dengan cara 

mengasosiasikan informasi yang diperoleh 

   

13. Perwakilan kelompok mempresentasikan  hasil 

diskusinya dengan percaya diri. 

   

14. Siswa  dari kelompok  lain menanggapi jawaban yang    
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dipaparkan dalam rangka penyempurnaan jawaban hasil 

mereka. 

15. Siswa memperhatikan guru dalam pennyelesaian soal.    

III Penutup 

16. Siswa menyimpulkan pelajaran yang berkaitan dengan 

bunga tunggal. 

   

17. Siswa mengumpulkan lembar LKS yang sudah 

diberikan  guru. 

   

18. Siswa mendengarkan informasi dari guru agar 

mempelajari materi berikutnya yaitu tentang pajak. 

   

19. Siswa menulis pekerjaan rumah yang diberikan guru.    

20. Siswa siswa bersama-sama membaca doa.    

 

   Kendari, 23 Maret 2019      

   Observer 

 

 

   

   Lailati Nur Zikri 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA KELAS EKSPERIMEN 2 

 

Aktifitas siswa dalam pembeajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

Probem Based Learning 

Hari/tanggal :  Rabu, 27 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan Anda! 

Pertemuan 5 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pedahuluan 

1. Siswa menjawab salam dari guru dan berdoa bersama.    

2. Siswa mendengarkan absensi yang dibacakan guru    

3. Siswa  menjawab pertanyaan guru mengenai materi 

yang diberikan. 

   

4. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai 

manfaat mempelajari materi aritmetika social. 

   

5. Siswa mendengarkan tujuan  pembelajaran yang 

dijelaskan oleh guru. 

   

6. Siswa mendengarkan langkah-langkah yang dijelaskan 

oleh guru dalam proses pembelajaran.. 

   

7. Siswa membentuk kelompok.    

8. Siswa menerima LKS yang diberikann guru    

II Inti 

9. Siswa mengamati permasalahan yang ada berkaitan 

dengan aritmetika social. 

   

10. Siswa membuat  hal yang diketahui dan yang ditanya 

dari permasalahan yang diberikan dalam Lembar Kerja 

Siswa (LKS). 

   

11. Siswa mengerjakan tugas yang ada di LKS dalam 

masing-masing kelompok. 

   

12. Siswa menyiapkan hasil diskusi dengan 

mengumpulkan informasi dan masalah yang dihadapi 

dengan cara mengasosiasikan informasi yang 

diperoleh 

   

13. Perwakilan kelompok mempresentasikan  hasil 

diskusinya dengan percaya diri. 
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14. Siswa  dari kelompok  lain menanggapi jawaban yang 

dipaparkan dalam rangka penyempurnaan jawaban 

hasil mereka. 

   

15. Siswa memperhatikan guru dalam pennyelesaian soal.    

III Penutup 

16. Siswa menyimpulkan pelajaran yang berkaitan dengan 

pajak. 

   

17. Siswa mengumpulkan lembar LKS yang sudah 

diberikan  guru. 

   

18. Siswa mendengarkan informasi dari guru agar 

mempelajari materi berikutnya yaitu akan mengadakan 

tes pada pertemuan selanjutnya. 

   

19. Siswa menulis pekerjaan rumah yang diberikan guru.    

20. Siswa siswa bersama-sama membaca doa.    

 

   Kendari, 27 Maret 2019   

   Observer 

 

 

 

   Lailati Nur Zikri 
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Lampiran 10 

Postes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

 

Jenjang / Mata Pelajaran : SMP / Matematika  

Pokok Bahasan    : Aritmetika Sosial 

Kelas / Waktu    : VIII / 80 menit   

Petunjuk:  

1. Tulislah nama dan kelasmu pada lembar jawaban.  

2. Kerjakan semua soal berikut ini pada lembar jawaban yang telah disediakan, 

mulailah dari soal yang kamu anggap paling mudah.  

3. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.  

4. Kerjakan semua soal dengan teliti, cepat, dan tepat.  

5. Cek kembali kebenaran jawaban kamu pada setiap soal sebelum lembar soal dan 

lembar jawaban kamu diberikan kepada pengawas.  

6. Setelah waktu selesai, lembar soal dan lembar jawaban diberikan kepada 

pengawas. 

Soal 

1. Ibu membeli 1 lusin buku seharga Rp 15.000,00. Jika buku tersebut dijual lagi 

dengan harga Rp 1.500,00 per buah. Tentukan: 

a. Berapa keuntungan pedagang itu? 

b. Tentukan persentase keuntungan pedagang tersebut? 

2. Seorang pedagang buah membeli durian 

sebanyak 100 buah dengan harga seluruhnya Rp 

1.000.000. Kemudian 40 buah durian itu di jual 

dengan harga 10.000 per buah, 52 buah dengan 

hargaRp 8.000 per buah, dan sisanya busuk.  

Tentukan: 

a. Berapa kerugian pedagang itu? 

b. Tentukan persentase kerugian tersebut? 
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3. Toko ‘A’ memberi diskon 20%. Ditoko ‘A’, Lina membeli satu celana panjang 

seharga Rp 160.000, dan satu kaos Rp 60.000. Berapa jumlah diskon yang 

diperoleh Lina untuk pembelian barang tersebut? 

4. Pak Gandi membeli 3 peti kelengkeng dengan berat masing-masing 25 kg dan 

harga tiap kelengkeng adalah Rp 12.000 per kg. Jika besar tara 8 %, berapa rupiah 

Pak Gandi harus membayar kelengkeng tersebut? 

5. Ani memiliki uang sebesar Rp 1.000.000;. Uang 

tersebut ia tabung di bank dengan bunga tunggal 

15% per tahun. Berapakah besar bunga yang 

didapat Ani setelah 5 bulan? 

6. Seorang karyawan memperoleh gaji sebulan 

sebesar Rp. 1.650.000 dengan penghasilan tidak 

kena pajak Rp. 480.000. Jika besar pajak penghasilan 10%, berapakah gaji yang 

diterima karyawan tersebut dalam sebulan? 
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Lampiran 11 

 

Kunci Jawaban Postes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

 

Jenjang / Mata Pelajaran : SMP / Matematika  

Pokok Bahasan    : Aritmetika Sosial 

Kelas / Waktu    : VII / 80 menit   

Petunjuk:  

1. Tulislah nama dan kelasmu pada lembar jawaban.  

2. Kerjakan semua soal berikut ini pada lembar jawaban yang telah disediakan, 

mulailah dari soal yang kamu anggap paling mudah.  

3. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.  

4. Kerjakan semua soal dengan teliti, cepat, dan tepat.  

5. Cek kembali kebenaran jawaban kamu pada setiap soal sebelum lembar soal dan 

lembar jawaban kamu diberikan kepada pengawas.  

6. Setelah waktu selesai, lembar soal dan lembar jawaban diberikan kepada 

pengawas. 

Soal 

1. Ibu membeli 1 lusin buku seharga Rp 15.000,00. Jika buku tersebut dijual lagi 

dengan harga Rp 1.500,00 per buah. Tentukan: 

a. Berapa keuntungan pedagang itu? 

b. Tentukan persentase keuntungan pedagang tersebut? 

Jawab: 

Dik.  

HB = Rp15.000 ,- 

HJ = Rp1.500 ,- 

Dit. 

Penyelesaiannya: 

HJ = Rp1.500,- x 12 

     = Rp18.000 

a. Untung = HJ-HB 

        = Rp18.000 – Rp15.000 

        = Rp3.000 

b. Persentase keuntungan = 
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑢𝑢
 x 100% 

                                           

%20

%100
000.15

000.3




Rp

Rp
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2. Seorang pedagang buah membeli durian sebanyak 100 buah dengan harga 

seluruhnya Rp 1.000.000. Kemudian 40 buah durian itu di jual dengan harga 

10.000 per buah, 52 buah dengan hargaRp 8.000 per buah, dan sisanya busuk.  

Tentukan: 

a. Berapa kerugian pedagang itu? 

b. Tentukan persentase kerugian tersebut? 

Jawab: 

Dik. 

HB 100 buah durian = Rp1.000.000,-  

HJ 40 buah durian = Rp 10.000,- 

HJ 52 buah durian = Rp8.000,- 

Dit. 

a. Berapa kerugian pedagang itu? 

b. Tentukan persentase kerugian tersebut? 

Penyelesaian: 

HJ I = Rp10.000,-x 40 

        = Rp 400.000 

HJ II = Rp 8.000,-x 52 

         = Rp416.000,- 

HJ Total = HJ I + HJ II 

              = Rp400.000,- + Rp416.000 ,- 

              = Rp816.000,- 

a. Kerugian = HB – HJ 

                = Rp1.000.000- Rp816.000 

                = Rp184.000 

b. Persentase kerugian  = 
𝑢𝑢𝑢𝑢

ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑢𝑢
 x 100% 

                                %4,18

%100
000.000.1

000.184




Rp

Rp

 

3. Toko ‘A’ memberi diskon 20%. Ditoko ‘A’, Lina membeli satu celana panjang 

seharga Rp 160.000, dan satu kaos Rp 60.000. Berapa jumlah diskon yang 

diperoleh Lina untuk pembelian barang tersebut? 

Jawab: 

Dik.  

Harga 1 celana = Rp160.000 ,- 

Harga 1 kaos = Rp60.000,- 

Diskon = 20% 

Dit. 
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Berapa jumlah diskon yang diperoleh Lina untuk pembelian barang tersebut? 

Penyelesaian : 

Harga 1 celana dan 1 kaos = Rp160.000 + Rp. 60.000 

= Rp220.000 

Diskon  = 
20

100
× 𝑢𝑢220.000 

= Rp44.000 

4. Pak Gandi membeli 3 peti kelengkeng dengan berat masing-masing 25 kg dan 

harga tiap kelengkeng adalah Rp 12.000 per kg. Jika besar tara 8 %, berapa rupiah 

Pak Gandi harus membayar kelengkeng tersebut? 

Jawab: 

Dik. 

Harga kelengkeng Rp 12.000,- per kg 

Tara =8%   

Dit. 

Berapa rupiah Pak Gandi harus membayar kelengkeng tersebut? 

Penyelesaian: 

Bruto =3× 25 𝑢𝑢 

          = 75 kg 

Tara 8% = 
8

100
× 75 𝑢𝑢 

= 6 kg 

Neto = bruto – tara 

= 75kg – 6kg 

= 69kg 

Jadi, Pak Gandi harus membayar =69 𝑢𝑢 × 𝑢𝑢 12.000 

                                        = Rp 828.000 

5. Ani memiliki uang sebesar Rp 1.000.000;. Uang tersebut ia tabung di bank 

dengan bunga tunggal 15% per tahun. Berapakah besar bunga yang didapat Ani 

setelah 5 bulan? 

Jawab:  

Dik. 

Uang ani = Rp  

Bunga bank = 15 % 

Dit. 

Berapakah besar bunga yang didapat Ani setelah 5 bulan? 

Penyelesaian: 

Modal (M) = Rp 1.000.000; 

Persentase (P) = Rp15% 

Lamanya (L) = 5 bulan 
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Bunga = M x P x W  

           = Rp1.000.000x 15% x5/12 

           = Rp62.500 

Jadi, besar bungan yang diperoleh Ani adalah Rp62.000 ,- 

6. Seorang karyawan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp. 1.650.000 dengan 

penghasilan tidak kena pajak Rp. 480.000. Jika besar pajak penghasilan 10%, 

berapakah gaji yang diterima karyawan tersebut dalam sebulan? 

Penyelesaian: 

Dik. 

Besar penghasilan kena pajak = Rp1.650.000  – Rp 480.000 

= Rp1.170.000  

Besar pajak penghasilan   =10% × 𝑢𝑢𝑢𝑢ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 

= 
10

100
× 𝑢𝑢1.170.000 

= Rp117.000  

Karena adanya PPh, maka penerimaan karyawan berkurang. 

Besar gaji karyawan dalam sebulan= Rp1.650.000 – Rp117.000  

=Rp1.533.000 
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Lampiran 12 

 

DATA HASIL UJI VALIDITAS INSTRUMEN KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH MATEMATIS SISWA 

No  

Responden 

Butir Soal 

jumlah 1 2 3 4 5 6 

A1 6 6 5 4 6 3 30 

A2 8 10 6 6 4 5 39 

A3 5 3 9 3 8 5 33 

A4 10 10 10 9 10 10 59 

A5 10 6 5 6 8 10 45 

A6 6 4 10 8 8 6 42 

A7 8 8 9 8 8 4 45 

A8 6 4 10 10 10 10 50 

A9 6 5 0 4 4 2 21 

A10 4 8 8 8 6 4 38 

A11 3 8 2 4 4 0 21 

A12 4 8 10 8 8 6 44 

A13 9 4 10 4 8 4 39 

A14 6 4 10 6 4 2 32 

A15 6 6 2 0 6 2 22 

A16 0 6 8 6 8 4 32 

A17 8 8 8 6 2 4 36 

A18 10 8 10 4 10 6 48 

A19 9 6 6 10 9 5 45 

A20 6 10 10 5 9 8 48 

A21 10 10 10 8 10 6 54 

A22 6 6 8 5 5 4 34 

A23 10 10 10 8 9 8 55 

A24 6 2 6 8 6 4 32 

A25 8 10 8 10 10 6 52 

A26 4 4 9 6 4 2 29 

Jumlah 174 174 199 164 184 130 1025 

R hitung 0,4438 0,4438 0,4438 0,4438 0,4438 0,4438 0,4438 

R tabel 0,6283 0,5339 0,6852 0,6770 0,7769 0,8484 

Ket. Valid  Valid Valid Valid Valid Valid 
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Perhitungan Manual Uji Validitas Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis  

Tabel Bantu Mencari Validitas Pada Angket No.1 

No  

Responden Soal 1 (X1) Y XY X1
2 Y2 

A1 6 30 180 36 900 

A2 8 39 312 64 1521 

A3 5 33 165 25 1089 

A4 10 59 590 100 3481 

A5 10 45 450 100 2025 

A6 6 42 252 36 1764 

A7 8 45 360 64 2025 

A8 6 50 300 36 2500 

A9 6 21 126 36 441 

A10 4 38 152 16 1444 

A11 3 21 63 9 441 

A12 4 44 176 16 1936 

A13 9 39 351 81 1521 

A14 6 32 192 36 1024 

A15 6 22 132 36 484 

A16 0 32 0 0 1024 

A17 8 36 288 64 1296 

A18 10 48 480 100 2304 

A19 9 45 405 81 2025 

A20 6 48 288 36 2304 

A21 10 54 540 100 2916 

A22 6 34 204 36 1156 

A23 10 55 550 100 3025 

A24 6 32 192 36 1024 

A25 8 52 416 64 2704 

A26 4 29 116 16 841 

∑ 174 1025 7280 1324 43215 
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HASIL PERHITUNGAN UJI VALIDITAS  DENGAN SPSS TES 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA 

 

Correlations 

  ITEM1 ITEM2 ITEM3 ITEM4 ITEM5 ITEM6 JUMLAH 

ITEM1 Pearson Correlation 1 .348 .194 .217 .370 .498** .628** 

Sig. (2-tailed)  .081 .341 .288 .063 .010 .001 

N 26 26 26 26 26 26 26 

ITEM2 Pearson Correlation .348 1 .131 .221 .248 .303 .534** 

Sig. (2-tailed) .081  .525 .278 .222 .132 .005 

N 26 26 26 26 26 26 26 

ITEM3 Pearson Correlation .194 .131 1 .455* .490* .497** .685** 

Sig. (2-tailed) .341 .525  .020 .011 .010 .000 

N 26 26 26 26 26 26 26 

ITEM4 Pearson Correlation .217 .221 .455* 1 .421* .508** .677** 

Sig. (2-tailed) .288 .278 .020  .032 .008 .000 

N 26 26 26 26 26 26 26 

ITEM5 Pearson Correlation .370 .248 .490* .421* 1 .715** .777** 

Sig. (2-tailed) .063 .222 .011 .032  .000 .000 

N 26 26 26 26 26 26 26 

ITEM6 Pearson Correlation .498** .303 .497** .508** .715** 1 .848** 

Sig. (2-tailed) .010 .132 .010 .008 .000  .000 

N 26 26 26 26 26 26 26 

JUMLAH Pearson Correlation .628** .534** .685** .677** .777** .848** 1 

Sig. (2-tailed) .001 .005 .000 .000 .000 .000  

N 26 26 26 26 26 26 26 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     
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Lampiran 13 

 

DATA HASIL UJI RELIABILITAS INSTRUMEN KEMAMPUAN 

PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA  

Siswa X1 X2 X3 X4 X5 X6 Jumlah 

Jumlah  

kuadrat 

A1 6 6 5 4 6 3 30 900 

A2 8 10 6 6 4 5 39 1521 

A3 5 3 9 3 8 5 33 1089 

A4 10 10 10 9 10 10 59 3481 

A5 10 6 5 6 8 10 45 2025 

A6 6 4 10 8 8 6 42 1764 

A7 8 8 9 8 8 4 45 2025 

A8 6 4 10 10 10 10 50 2500 

A9 6 5 0 4 4 2 21 441 

A10 4 8 8 8 6 4 38 1444 

A11 3 8 2 4 4 0 21 441 

A12 4 8 10 8 8 6 44 1936 

A13 9 4 10 4 8 4 39 1521 

A14 6 4 10 6 4 2 32 1024 

A15 6 6 2 0 6 2 22 484 

A16 0 6 8 6 8 4 32 1024 

A17 8 8 8 6 2 4 36 1296 

A18 10 8 10 4 10 6 48 2304 

A19 9 6 6 10 9 5 45 2025 

A20 6 10 10 5 9 8 48 2304 

A21 10 10 10 8 10 6 54 2916 

A22 6 6 8 5 5 4 34 1156 

A23 10 10 10 8 9 8 55 3025 

A24 6 2 6 8 6 4 32 1024 

A25 8 10 8 10 10 6 52 2704 

A26 4 4 9 6 4 2 29 841 

∑X 174 174 199 164 184 130 1025 43215 

(∑X)2 30276 30276 39601 26896 33856 16900 1050625 

∑X2 1324 1318 1729 1184 1444 820 4325 

Rerata 6,692 6,692 7,654 6,308 7,076 5 39,423 

Varians 6,381 6,141 8,235 5,981 5,673 6,.8 112,253 
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Cara menentukan varians (S2) dari masing-masing data untuk subjek, n≤30, dengan 

rumus : 
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Masukan ke rumus Alpha 
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HASIL PERHITUNGAN UJI VALIDITAS  DENGAN SPSS TES 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.781 6 

  



 

210 
 

Lampiran 15 

HASIL UJI NORMALITAS POST TEST KELAS EKSPERIMEN 1 DAN 

KELAS EKSPERIMEN 2 

1. Hipotesis 

H0 : sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 :  sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal 

2. Menghitung p-value 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis Siswa 
.087 40 .200* .983 40 .796 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

3. Kriteria  pengujian 

Jika signifikansi > 0,05 maka H0 diterima 

Jika signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak 

4. Membandingkan p-value 

Kelas Eksperimen 1 : p-value = 

Kelas Eksperimen 2 : p-value = 

5. Dari pengujian normalitas dengan Uji Kolmogrov Smirnov diperoleh p-value > 

0,05 maka H0 diterima yang berarti sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 

 



 

211 
 

Uji normalitas Manual 

No 
Nilai fi fk pk zi z tabel 

│pk-z  

tabel│ 

1 45 1 1 0.025 -2.00463 0.022501 0.0024989 

2 55 1 2 0.05 -1.2953 0.097608 0.047608 

3 57 1 3 0.075 -1.15344 0.124366 0.0493658 

4 59 1 4 0.1 -1.01157 0.155872 0.055872 

5 60 2 6 0.15 -0.94064 0.173446 0.0234457 

6 62 1 7 0.175 -0.79877 0.212212 0.037212 

7 63 1 8 0.2 -0.72784 0.233357 0.0333568 

8 65 1 9 0.225 -0.58597 0.278948 0.0539478 

9 67 1 10 0.25 -0.4441 0.328484 0.0784838 

10 68 3 13 0.325 -0.37317 0.354511 0.0295108 

11 72 3 16 0.4 -0.08944 0.464367 0.0643671 

12 73 5 21 0.525 -0.0185 0.492618 0.0323817 

13 75 1 22 0.55 0.123362 0.54909 0.0009102 

14 77 2 24 0.6 0.265229 0.604583 0.0045833 

15 78 2 26 0.65 0.336162 0.631626 0.0183744 

16 80 3 29 0.725 0.478028 0.683685 0.0413151 

17 82 2 31 0.775 0.619895 0.732336 0.0426636 

18 83 1 32 0.8 0.690828 0.755163 0.0448369 

19 88 1 33 0.825 1.045494 0.852103 0.0271026 

20 90 3 36 0.9 1.18736 0.882457 0.0175427 

21 93 1 37 0.925 1.40016 0.919267 0.0057327 

22 95 2 39 0.975 1.542027 0.938466 0.0365336 

23 98 1 40 1 1.754826 0.960355 0.0396445 

Jumlah 1685 40 449 11.225 

Rerata 73,261 1,739 19.521 0.488 

𝝈 14,098 

D max 0.0785 

D tabel 0.215 

 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Dmax = 0,078484<Dtabel=0,215035. Maka data 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 16 

 

HASIL UJI HOMOGENITAS TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

MATEMATIS SISWA KELAS EKSPERIMEN 1 DAN  

KELAS EKSPERIMEN 2 

No X1 X2 (X1- X 2) (X2- X 2) 

1 73 95 9.61 470.89 

2 65 68 123.21 28.09 

3 72 90 16.81 278.89 

4 90 60 193.21 176.89 

5 83 58 47.61 234.09 

6 73 82 9.61 75.69 

7 72 98 16.81 610.09 

8 90 68 193.21 28.09 

9 73 75 9.61 2.89 

10 63 68 171.61 28.09 

11 77 78 0.81 22.09 

12 80 82 15.21 75.69 

13 78 60 3.61 176.89 

14 55 57 445.21 265.69 

15 62 67 198.81 39.69 

16 73 72 9.61 1.69 

17 88 77 141.61 13.69 

18 80 73 15.21 0.09 

19 80 93 15.21 388.09 

20 95 45 357.21 800.89 

jumlah 1522 1466 1993.8 3718.2 

X  76.1 73.3   

 

1
var

2

21







n

XX
ians  

104,968 195,6947 

F tabel 4,10 

6947,195

968,104

var

var


terkecilians

terbesarians
Fhitung  

1,864881 
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Hasil Uji Homogenitas Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa 

Kelas Eksperimen 1 dan Kelas Eksperimen 2 Menggunakan SPSS. 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.745 1 38 .194 
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Lampiran 17 

 

HASIL UJI HIPOTESIS 

Hipotesis Kalimat 

H0 : Tidak terdapat perbedaan  penerapan yang signifikan antara rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa yang diajar dengan model pembelajaran 

kontekstual dan siswa yang diajar menggunakan model Pembelajaran problem 

based learning. 

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa yang diajar dengan model pembelajaran kontekstual 

dan siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran problem based 

learning.  

Hipotesis Statistik 

H0 : 21 AA    

H1 : 21 AA    

Keterangan: 

1A  = Rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada kelompok 

eksperimen1 

2A  = Rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada kelompok 

eksperimen 2. 

Karena populasi berdistribusi normal dan berasal dari populasi yang 

homogeny, maka pengujian hipotesisnya menggunakan Uji T dengan analisis 

Compare Means- independent t Test. 



 

215 
 

KPM Dengan 

Model Kontekstual 

KPM Dengan 

Model PBL 

  SISWA NILAI SISWA NILAI 

A1 73 A1 95 

A2 65 A2 68 

A3 72 A3 90 

A4 90 A4 60 

A5 83 A5 58 

A6 73 A6 82 

A7 72 A7 98 

A8 90 A8 68 

A9 73 A9 75 

A10 63 A10 68 

A11 77 A11 78 

A12 80 A12 82 

A13 78 A13 60 

A14 55 A14 57 

A15 62 A15 67 

A16 73 A16 72 

A17 88 A17 77 

A18 80 A18 73 

A19 80 A19 93 

A20 95 A20 45 

JUMLAH 1522 

 

1466 

RERATA 76.1 

 

73.3 

S1
2 104,9368 S2

2 195,6947 
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Menentukan nilai uji statistik untuk varians homogen 
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