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ABSTRAK 
 

 

 

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran matematika 

di SMP Negeri 2 Grabag adalah hasil belajar siswa rendah, dan aktifitas siswa 

dalam belajar masih kurang. Berdasar pengalaman ketuntasan belajar siswa sering 

di bawah 65%, nilai raport matematika rendah, kemampuan menyelesaikan 

persamaan masih kurang. Untuk itu penelitian ini mengambil pokok bahasan 

persamaan linier satu variabel, karena kaitan pokok bahasan ini dengan pokok 

bahasan yang lain sangat erat. Matematika bersifat abstrak, kadang sulit dipahami 

oleh siswa untuk itu perlu alat peraga, kartu variabel dan kartu bilangan adalah 

salah satu alat peraga pada pembelajaran persamaan linier. 

Permasalahan pada penelitian ini adalah “Apakah pembelajaran dengan 

berbantuan alat peraga kartu variabel dan kartu bilangan dapat meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menyelesaikan persamaan linier satu variabel,  

meningkatkan aktifitas siswa dan meningkatkan hasil belajar?”. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah meningkatkan aktifitas siswa, meningkatkan hasil belajar, dan 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menyelesaikan persamaan linier. 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Grabag, 

Kabupaten Magelang tahun 2004/2005, berjumlah 40 anak. Adapun yang diamati 

dalam penelitian ini meliputi: keaktifan belajar, keterampilan menyelesaikan soal 

dan hasil belajar. Pengambilan data dengan pengamatan langsung pada anak 

maupun analisis terhadap hasil tes/pekerjaan siswa. Penelitian dilakukan dalam tiga 

siklus, tiap siklus meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 

refleksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi aktifitas siswa dengan baik 

pada tiap siklusnya, kemahiran/keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal dapat 

ditingkatkan dan hasil belajar siswa baik artinya ketuntasan belajarnya tinggi. 

Siklus I keaktifan 97,5%, keterampilan 80%, hasil belajar dengan ketuntasan 80%. 

Siklus II keaktifan 97,5%, keterampilan 93% hasil belajar dengan ketuntasan 70%, 

Siklus III keaktifan 100%, keterampilan 100% dan hasil belajar dengan ketuntasan 

77,5%. Kesimpulannya bahwa pembelajaran pokok bahasan persamaan linier satu 

variabel dengan berbantuan alat peraga kartu variabel dan kartu bilangan dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal persamaan, aktifitas 

siswa meningkat dan hasil belajar siswa juga meningkat. Untuk itu disarankan bagi 

guru matematika SMP Negeri 2 Grabag yang mengajar kelas VII pembelajaran 

pada pokok bahasan persamaan linier satu variabel menggunakan kartu variabel dan 

kartu bilangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

Perhatian pemerintah Republik Indonesia terhadap dunia pendidikan di 

negeri ini begitu besar. Anggaran pendidikan yang dialokasikan tiap tahunnya 

selalu besar. Pembangunan unit gedung sekolah baru, pengangkatan guru baru, 

pelatihan guru, pemberian bantuan sarana dan prasarana. Tidak lain segala 

usaha ini dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan 

penyelenggaraannya, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 

1945. 

Usaha pemerintah tersebut perlu didukung oleh guru-guru di sekolah. 

Salah satu usahanya adalah mengoptimalkan pengajaran dengan penggunaan 

alat peraga/media pengajaran. Alat peraga/media merupakan satu komponen 

pengajaran yang mendukung keberhasilan kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Proses kegiatan belajar mengajar (KBM) dapat berlangsung lebih efektif dan 

optimal jika semua komponen pengajaran saling mendukung. 

Kurikulum yang saat ini berlaku adalah Kurikulum 2004. Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK), yang memberikan wewenang lebih bagi sekolah 

dan guru untuk mengelola pengajaran yang berlangsung di sekolah tersebut.  

Juga dengan dimunculkannya Menejemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

(MPMBS) diharapkan mutu pendidikan di sekolah tersebut benar-benar menjadi 

lebih baik.  
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Banyak cara yang dapat dilakukan guru dalam upaya meningkatkan mutu 

pengajaran disekolah sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai dengan baik. 

Salah satu diantaranya adalah mengajar dengan menggunakan alat 

peraga/media. Mengingat alat peraga/media begitu penting maka perlu menjadi 

pemikiran bagi setiap guru di sekolah. Selain mengusahakan adanya alat peraga 

dan memahami penggunaannya, seorang guru harus dapat mengembangkan 

kreasi dan keterampilannya untuk membuat sendiri alat bantu pengajaran yang 

dibutuhkan tersebut, disesuaikan dengan kondisi sekolah dan lingkungan. Agar 

pengajaran matematika berhasil baik maka guru harus juga merancang proses 

belajar mengajar yang melibatkan siswa secara aktif, kreatif dan terampil. 

Pengalaman Peneliti selama mengajar di SMPN 2 Grabag dalam 

mengajar pokok bahasan persamaan belum pernah menggunakan alat peraga 

kartu variabel. Berdasarkan pengalaman pula bahwa kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan persamaan linier satu variabel masih rendah, sering salah, sering 

tidak dapat membuat persamaan ekuivalen dengan persamaan semula. Padahal 

bentuk-bentuk persamaan linier satu variabel sering dijumpai pada materi 

penerapan pada pokok bahasan lain atau pada mata pelajaran lain. 

Kartu variabel dan kartu bilangan adalah salah satu alat peraga kreasi 

penulis yang diharapkan dapat menjadi media dalam menyampaikan informasi 

pelajaran pada pokok bahasan persamaan linier satu variabel. Alat peraga kartu 

ini dapat dibuat oleh guru, juga siswa-siswa dalam kelompok sehingga 

melibatkan siswa secara efektif. Kartu variabel dibuat dari kertas berbentuk 

persegi panjang bertuliskan variabel (misal x dan -x) kartu bilangan bertuliskan 

bilangan (misal 1 dan -1). 
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Permasalahan 

Sekolah merupakan tempat pendidikan bagi siswa-siswa generasi muda 

penerus bangsa. Tentu banyak masalah yang timbul berkenaan dengan proses 

pendidikannya. Salah satunya adalah rendahnya prestasi siswa. Bagian dari 

upaya untuk meningkatkan prestasi adalah mengoptimalkan proses belajar 

mengajar. Kreatifitas guru dalam menyampaikan materi pelajaran merupakan 

bagian dari keberhasilan dari proses tersebut. Upaya untuk mengoptimalkan 

proses kegiatan belajar mengajar tersebut, harus mengacu pada efektifitas 

pengajaran, kreatifitas, minat dan prestasi siswa. 

Penggunaan alat peraga/media pengajaran perlu dipertimbangkan sebagai 

salah satu variasi dan kreatifitas dalam pengajaran. Media dapat membawa 

siswa ke dalam kondisi belajar yang tidak monoton atau membosankan. 

Pemilihan alat peraga harus tepat sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. 

Kartu variabel dan kartu bilangan dapat digunakan untuk menerangkan materi 

persamaan linier satu variabel pada kelas VII. Diharapkan dengan penggunaan 

alat peraga ini siswa lebih mudah dan sistematis dalam mengerjakan soal-soal 

persamaan linier. 

Permasalahan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah : 

1. Apakah dengan pembelajaran berbantuan alat peraga kartu dapat membuat 

siswa aktif dalam belajar? 

2. Apakah dengan pembelajaran berbantuan alat peraga kartu siswa dapat 

menguasai dan terampil menyelesaikan persamaan linier satu variabel? 

3. Apakah hasil belajar siswa dapat ditingkatkan? 
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Penegasan Istilah 

Supaya tidak terjadi perbedaan penafsiran judul penelitian, perlu penulis 

memberikan penegasan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian 

ini. 

Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh siswa setelah melakukan 

aktifitas belajar berupa kemampuan-kemampuan yang ditunjukkan dalam 

bentuk nilai setelah diadakan tes. 

 

Persamaan Linier Satu Variabel 

Persamaan adalah kalimat matematika terbuka yang dihubungkan 

dengan tanda “=”. Persamaan linier adalah persamaan yang variabelnya 

berpangkat 1. Persamaan linier satu variabel adalah persamaan dalam bentuk 

ax + b = 0, dengan x sebagai variabel, a dan b adalah bilangan riil dan a ≠ 0. 

Sedangkan istilah variabel, menurut Krismanto (2004:4) “Variabel 

(peubah) adalah lambang yang mewakili (menunjuk pada) anggota sebarang 

pada suatu semesta pembicaraan”. 

 

 

 

 

Kartu Variabel dan Kartu Bilangan 

Istilah kartu menunjuk pada benda berbentuk persegi panjang dengan 

ukuran kecil misal kartu tanda penduduk, kredit dan lain-lain. Kartu variabel 

terbuat dari kertas karton pada permukaannya bergambar lambang variabel. 

Kartu bilangan demikian juga pada permukaannya dituliskan lambang 

bilangan. Kartu variabel koefisien positif warna dasar permukaannya 
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berbeda dengan kartu variabel koefisien negatif. Demikian juga pada kartu 

bilangannya. Jadi diperlukan empat macam kartu dengan warna dasar yang 

berbeda. 

 

 

 Kartu (X) Kartu (-X) Kartu (1) Kartu (-1) 

Warna merah Warna biru Warna kuning Warna Hijau 

 

Penggunaan kartu ini masih memerlukan white board atau papan lain 

yang dilekatkan kantong/kotak-kotak tempat kartu, diperlukan empat kotak 

yang ditempel berjajar horizontal, antar kotak ditulis tanda penjumlahan (+) 

atau tanda sama dengan (=) atau menurut kebutuhan. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut. 

Meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar  

Meningkatkan keterampilan siswa dalam menyelesaikan persamaan linier satu 

variabel. 

Meningkatkan hasil belajar siswa 

Manfaat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas yang penulis lakukan diharapkan memberikan 

manfaat baik langsung maupun tidak langsung. 

Manfaat bagi siswa 

Siswa lebih termotivasi dalam belajar karena dikenalkan dengan hal baru 

kartu variabel dan kartu bilangan. Siswa terlibat langsung yang pada 

akhirnya siswa tidak mudah lupa, paham dan mengerti sehingga hasil 

belajarnya meningkat. 

 

X 

 

-X 

 

1 

 

-1 
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Manfaat bagi guru 

Mendorong guru untuk kreatif dalam proses belajar mengajar, dapat 

merencanakan, merancang dan membuat alat peraga matematika dengan 

baik. 

 

Manfaat bagi sekolah 

Informasi yang didapat dari penelitian ini dapat merupakan bahan 

pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa-masa yang akan datang. 

Salah satunya dengan memberikan fasilitas dan sarana bagi pengadaan alat 

peraga pengajaran matematika. 

 

Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi yang digunakan terdiri atas tiga bagian 

yaitu sebagai berikut: 

Bagian awal yang memuat halaman judul, abstrak, pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran. 

Bagian inti memuat bab-bab sebagai berikut. 

Bab I, Pendahuluan memuat latar belakang masalah, permasalahan, 

penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi.  

Bab II, Landasan Teori dan Hipotesis Tindakan mencakup tinjauan 

kepustakaan, kerangka berpikir dan hipotesis tindakan. 

Bab III, Metode Penelitian yang memuat lokasi penelitian, subyek yang 

diteliti, prosedur kerja dalam penelitian yang meliputi tiga siklus yaitu 
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Siklus I, Siklus II dan Siklus III, selain itu memuat juga sumber data dan 

cara pengolahan data dan tolak ukur keberhasilan. 

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat hasil pelaksanaan siklus 

I, hasil pelaksanaan siklus II, hasil pelaksanaan Siklus III dan pembahasan. 

Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

Tinjauan Kepustakaan 

Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia, sehingga tidak ada istilah terlambat untuk belajar walau 

usia telah senja. Telah banyak ahli pendidikan yang merumuskan dan 

membuat tafsiran tentang belajar. 

Menurut Usman (1996:5) “belajar diartikan sebagai proses 

perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara 

individu dan individu dengan lingkungannya”. Kriteria keberhasilan dalam 

belajar diantaranya ditandai dengan terjadinya perubahan tingkah laku pada 

diri individu yang belajar. 

Menurut Hilgard dan Brower dalam bukunya Hamalik (1992: 45) 

mendefinisikan “belajar sebagai perubahan dalam perbuatan melalui 

aktivitas, praktek dan pengalaman”. Tim Pengembangan MKDK IKIP 

Semarang (1989: 27) mengemukakan bahwa “Belajar adalah pemodifikasian 

tingkah laku melalui pengalaman dan latihan”. 

 

Belajar Matematika 

Pengajaran Matematika 

Istilah matematika berasal dari bahasa latin manthenein atau 

mathena yang berarti belajar atau hal yang dipelajari. Ciri utama 

matematika adalah penalaran deduktif yaitu kebenaran suatu konsep atau 
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pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya 

sehingga kaitan antar konsep atau pernyataan dalam matematika bersifat 

konsisten. Namun demikian dalam pembelajaran pemahaman konsep 

dapat diawali secara induktif melalui pengalaman peristiwa nyata. 

Kegiatan dapat dimulai dengan beberapa contoh dan fakta yang teramati. 

Penerapan dari cara kerja matematika diharapkan dapat 

membentuk sikap kritis, kreatif, jujur dan komunikatif pada siswa. 

Matematika berfungsi mengembangkan kemampuan meng-

komunikasikan gagasan dengan bahasa melalui model matematika yang 

dapat berupa kalimat dan persamaan matematika, diagram, grafik dan 

tabel. 

Menurut Kurikulum 2004 (Depdiknas 2003: 3) bahwa tujuan 

pembelajaran matematika adalah sebagai berikut. 

Melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan melalui 

kegiatan penyelidikan. Misal menunjukkan kesamaan dan perbedaan. 

Mengembangkan aktifitas kreatif 

Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah 

Mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi/gagasan misal 

melalui lisan, grafik, peta dan sebagainya. 

Salah satu materi matematika di sekolah adalah aljabar. Aspek 

yang dipilih menurut kurikulum 2004 adalah melakukan operasi hitung 

dan manipulasi aljabar pada persamaan, pertidaksamaan, fungsi, bentuk 

linier, kuadrat dan suku banyak, eksponen dan logaritma, barisan dan 

deret, matriks, vektor dan himpunan dalam pemecahan masalah. 
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Materi persamaan linier satu variabel (PLSV) (Kurikulum 2004: 

8) termasuk dalam standar kompetensi 2 yaitu “memahami dan dapat 

melakukan operasi bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linier 

satu variabel, himpunan serta dapat menggunakan dalam pemecahan 

masalah”. 

Beberapa indikator yang tertulis dalam kurikulum 2004 tentang 

persamaan linier satu variabel (PLSV) adalah sebagai berikut. 

Mengenal PLSV dalam berbagai bentuk dan variabel 

Menentukan bentuk setara PLSV dengan cara kedua ruas ditambah, 

dikurangi, dikalikan dan dibagi dengan bilangan yang sama. 

Menentukan akar penyelesaian PLSV. 

Memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan PLSV. 

 

b. Tahapan pengajaran matematika 

Dalam pengajaran matematika langkah-langkah pengajarannya 

secara garis besar adalah sebagai berikut. 

 

 

1. Pendahuluan 

Tahap awal dalam pengajaran matematika ini meliputi pemberian 

motivasi, apersepsi dan pretest. Tujuan dari tahap ini adalah untuk 

mempersiapkan siswa kepada materi yang akan dipelajari. 

2. Pengembangan 

Kegiatan pada tahap ini guru menyampaikan materi baru, 

menanamkan konsep baru. Peranan guru adalah mengamati, 
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mengawasi dan membimbing disamping memberikan materi. Hal-hal 

yang penting disampaikan kepada siswa, agar siswa termotivasi 

untuk mencari informasi selanjutnya. 

3. Penerapan 

Untuk langkah penerapan ini kegiatan siswa adalah mengerjakan 

soal-soal latihan yang sesuai dengan materi yang telah dijelaskan. 

4. Penutup 

Bagian ini merupakan tahapan akhir dalam tatap muka. Pada bagian 

ini guru menekankan hal-hal yang penting yang baru saja 

dikembangkan. Siswa dengan bimbingan guru membuat rangkuman, 

dilanjutkan dengan pemberian pekerjaan rumah (PR) jika diperlukan.  

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa meliputi faktor yang 

berasal dari dalam diri siswa (faktor internal) dan faktor yang berasal dari 

luar diri siswa (faktor eksternal).  

Faktor internal, meliputi hal-hal berikut 

1. Kondisi fisiologis, baik fisiologis permanen maupun temporer, 

meliputi kemampuan, keutuhan anggota badan, keadaan gizi, dan 

kondisi panca indera. 

2. Kondisi psikologis, baik psikologis permanen maupun temporer, 

meliputi kecerdasan, bakat, minat, motivasi, emosi dan kemampuan 

kognitif. 

Faktor eksternal, meliputi hal-hal berikut 
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1. Faktor lingkungan, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. 

Adapun lingkungan alam yaitu suhu, udara, cuaca, kondisi geografis, 

iklim dan suasana tata ruang, sedang lingkungan sosial meliputi 

masyarakat dan teman belajar. 

2. Faktor instrumental mencakup kurikulum yang berlaku atau materi, 

metode pengajaran, sarana dan prasarana, dan guru. 

Berikut disajikan bagan yang menunjukkan hubungan antara 

komponen masukan mentah, sarana pemroses dan keluaran yang sudah 

selesai diproses (Arikunto 1996 : 304). 

 

 

 

 

 

 

Tampak bahwa siswa sebagai input salama proses belajar 

mengajar/proses transformasi dipengaruhi juga oleh sarana, alat pengajaran, 

alat peraga/media. Sebelum guru memulai kegiatan mengajar, bahkan 

sebelum atau sekurang-kurangnya pada waktu menyusun rencana mengajar 

guru telah memilih alat yang diperkirakan dapat membantu melancarkan 

atau memperjelas konsep yang akan diajarkan. 

 

4. Alat peraga / media pengajaran 

Menurut Hamalik (1982 : 23) disebutkan bahwa “Media pendidikan 

adalah alat, metode dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih 

Materi/ 

kurikulum 
Guru 

Metode 

Mengajar 
Sarana 

Alat/Med

Lingkungan 

manusia 

Lingkungan 

bukan manusia 

Input 

(masukan) 

Output 

(Keluaran) 
Proses Transformasi 

Masukan instrumental 

Masukan lingkungan 
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mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam 

proses pendidikan dan pengajaran di sekolah”. Sedangkan menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (1990 : 560) “Media pengajaran adalah sarana/alat 

bantu pembelajaran, agar siswa mudah memahami apa yang sedang 

diajarkan oleh guru”. 

Alat peraga pengajaran menurut Usman (1996 : 31) adalah “alat 

yang digunakan guru ketika mengajar untuk membantu memperjelas materi 

pelajaran yang disampaikannya kepada siswa dan mencegah terjadinya 

verbalisme pada diri siswa”. 

Belajar akan efektif jika dimulai dengan pengalaman langsung atau 

pengalaman konkret untuk menuju kepada pengalaman abstrak. Untuk itu 

perlu bantuan alat peraga pengajaran.  

 

 

Nilai-nilai lebih dari alat peraga antara lain. 

a. Meletakkan dasar-dasar yang konkrit untuk berpikir.  

b. Memperbesar perhatian siswa, dan gairah belajar  

c. Membuat pelajaran lebih menetap, tidak mudah dilupakan. 

d. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu. 

e. Memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan 

berusaha sendiri di kalangan siswa. 

 

5. Kartu Variabel dan Kartu Bilangan 

Kata variabel menurut Krismanto (2004: 4), “Variabel (peubah) 

adalah lambang yang mewakili (menunjuk pada) anggota sebarang pada 



 xxiii 

suatu semesta pembicaraan”. Dalam matematika sekolah variabel biasanya 

dilambangkan dengan lambang x, y, z atau yang sejenisnya berupa huruf 

abjad latin. 

a. Pembuatan 

Mendengar kata kartu asosiasinya adalah suatu benda berbentuk 

persegi panjang terbuat dari karton atau plastik yang pada permukaannya 

bergambar atau memuat identitas, seperti kartu SIM, kartu ATM dan 

sebagainya. Demikian juga kartu variabel dan kartu bilangan dibuat dari 

kertas karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 12 cm x 8 cm. 

Kartu variabel yang bertuliskan huruf x warna dasarnya dibedakan 

dengan yang bertuliskan –x, misal kartu berwarna merah bertuliskan x, 

sedangkan kartu berwarna biru bertuliskan –x. demikian juga pada kartu 

bilangannya, bilangan yang digunakan 1 dan –1, misal kartu bertulis 

bilangan 1 dengan warna dasar kuning, kartu bilangan bertulis bilangan 

–1 dengan warna hijau. 

 

Gambar 1 : Kartu variabel dan kartu bilangan 
 

 

 

 Kartu (X) Kartu (-X) Kartu (1) Kartu (-1) 

Warna merah Warna biru Warna kuning Warna Hijau 

 

Kartu variabel/kartu bilangan dengan ukuran 12 cm x 8 cm ini 

masing-masing dibuat sebanyak 10 buah kartu atau lebih. Dalam kondisi 

bilangan yang akan digunakan besar, misal lebih dari 10 maka dibuat 

sebuah kartu bilangan lain yang bertuliskan bilangan yang dimaksud. 

 

 

X 

 

 

-X 

 

 

1 

 

 

-1 
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b. Penggunaan/Pemanfaatan 

Penggunaan kartu ini dalam pengajaran masih memerlukan 4 

buah kotak atau kantong untuk menempatkan kartu. Kotak dibuat dari 

plastik/mika, ditempel berjajar pada white board atau papan dua kotak 

diletakkan diruas kiri, dua kotak lain diletakkan diruas kanan dari tanda 

sama dengan (=), antar kotak dipisahkan tanda penjumlahan (+) atau 

menurut kebutuhan. (Lihat gambar 2) 
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Gambar 2 : Papan tempel 
 

 

 + = + 

 

 

 

 Kotak 1 Kotak 2 Kotak 3 Kotak 4 

 

Ukuran panjang kotak lebih pendek dari panjang kartu dan kotak 

transparan sehingga tampak kartu didalamnya. 

Penempatan kartu variabel dengan kartu bilangan tidak boleh 

dalam satu kotak yang sama, dalam hal dua kartu berbeda berada dalam 

sebuah kotak maka nilainya sama dengan nol, artinya dua kartu tersebut 

dapat diambil bersamaan. Jadi dalam sebuah kotak jika terdapat dua 

macam kartu yang berbeda warna maka kartu tersebut harus diambil 

berpasangan, kartu (x) berpasangan dengan kartu (-x), kartu (1) 

berpasangan dengan kartu (-1). Menurut identitas penjumlahan 1 + (-1) 

= 0 dan x + (-x) = 0 

 

6. Materi  

Materi disajikan terurut dari hal-hal yang mudah lebih dulu. 

a. Persamaan bentuk ax = c  dengan a, c bilangan riil dan a ≠ 0. 

Contoh :  2x  =  6 

 ⇔ x = 3 

b. Persamaan bentuk ax + b = c  dengan a, b, c riil a ≠ 0. 

Contoh 1: x + 3 = 5 

 ⇔ x + 3 + (-3) = 5 + (-3) 
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 ⇔ x + 0 = 2 

 ⇔ x = 2 

Contoh 2 : 3x + 1 = 4 

 ⇔3x + 1 + (-1) = 4 + (-1) 

 ⇔ 3x + 0 = 3 

 ⇔ 3x = 3 

 ⇔ x = 1 

 

c. Persamaan bentuk ax + b = cx + d   a, b, c, d riil   a, c ≠ 0 

Contoh  : 2x + 2 = x + 1 

 ⇔2x + 2 + (-2) = x + 1 + (-2) 

 ⇔ 2x + 0 = x + (-1) 

 ⇔ 2x + (-x) = x + (-x) + (-1) 

 ⇔ x = 0 + (-1) 

 ⇔ x = -1 

 

d. Aplikasi persamaan. 

 

Contoh-contoh pemanfaatan alat peraga 

Contoh 1 : Menerangkan persamaan x + 2 = 5, akan dicari berapa nilai x 

yang memenuhinya. 

 

Langkah-langkah 

1. Ambil sebuah kartu (x), dua kartu (1) dan lima kartu (1) lalu 

tempatkan pada kotak 1, kotak 2 dan kotak 3 akan terbaca x+2 = 5. 
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2. Masukkan dua kartu (-1) pada ruas kiri kotak 2 dan dua kartu (-1) di 

ruas kanan kotak 3, untuk mengeliminir bilangan 2 diruas kiri. 

Terbaca : x + 2 + (-2) = 5 + (-2) 

3. Ambil dua kartu yang berbeda berpasangan pada kedua ruas yaitu, di 

ruas kanan tersisa 3 kartu (1) sehingga terbaca : x + 0 = 3. 

4. Jelas bawa jika x + 0 = 3 maka x =3 

Urutan dan langkah-langkah tersebut dapat dituliskan secara 

sistematis sebagai berikut. 

x + 2 = 5 

⇔ x + 2 + (-2) = (5 + (-2) 

⇔ x + 0 = 3 

⇔ x = 3, jadi penyelesaiannya adalah x = 3 

Contoh 2 : Menerangkan persamaan 3x - 2 = 2x + 3, mencari nilai x 

yang memenuhinya. 

Langkah-langkah 

1. Ubahlah bentuk pengurangan menjadi bentuk penjumlahan. 

Bahwa pengurangan dua bilangan sama denan penjumlahan dengan 

lawan pengurang (a-b = a + (-b). 3x – 2 = 2x + 3 ekuivalen dengan 

3x + (-2) = 2x + 3 bentuk terakhir inilah yang digunakan. 

2. Masukkan tiga kartu (x), dua kartu (-1), dua kartu (x) dan tiga kartu 

(1) masing-masing pada kotak 1, kotak 2, kotak 3 dan kotak 4, 

terbaca : 3x + (-2) = 2x +3 

Terbaca : X + 2 + (-2) = 5 + (-2) 

3. Mengeliminasi bilangan (-2) di ruas kiri dengan memasukkan dua 

kartu (1) pada ruas kiri dan dua kartu (1) pada ruas kanan pada kotak 

2 dan kotak 4, terbaca : 3x + (-2) + 2 = 2x + 3 + 2 
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4. Ambil dua kartu yang berbeda berpasangan terbaca = 3x+0=2x+5. 

5. Mengeliminasi 2x di ruas kanan dengan memasukkan dua kartu        

(-x) masing-masing di ruas kiri dan kanan di kotak 1 dan kotak 3 

terbaca : 3x + (-2x) = 2x + 1(-2x)=5 

6. Ambil dua kartu yang berbeda berpasangan (ada di kotak 1 dan 

kotak 3) maka terbaca : x = 0 + 5. 

7. Dari x = 0 + 5 di dapat x = 5 

Urutan dan langkah-langkah tersebut dapat dituliskan secara 

sistematis sebagai berikut. 

3x – 2 = 2x + 3 

⇔ 3x + (-2) = 2x + 3 

⇔ 3x (-2) +2 = 2x + 3 + 2 

⇔ 3x + 0 = 2x + 5 

⇔ 3x + (-2x) = 2x + (-2x) + 5 

⇔ x = 0 + 5 

⇔ x = 5 jadi penyelesaiannya x = 5 

Langkah-langkah sistematis seperti inilah yang diharapkan dapat 

dikuasai oleh siswa kelas VII C SMP N 2 Grabag dalam menyelesaikan 

persamaan linier satu variabel, sehingga hasil belajar  siswa dapat 

menjadi baik. 

 

Kerangka Berpikir 

Belajar sebagai proses interaksi antara guru dan murid di dalam kelas 

akan optimal jika komponen-komponen pengajaran saling mendukung. Salah 

satu komponen tersebut adalah media pengajaran / alat peraga. 
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Pembelajaran matematika salah satu tujuannya adalah mengembangkan 

kemampuan memecahkan masalah. Alat peraga kartu variabel dan kartu 

bilangan adalah salah satu media yang diharapkan dapat mengantarkan siswa 

dalam menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Dengan keterampilan dan 

penguasaan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan 

dengan persamaan linier satu variabel, diharapkan hasil belajar siswa pada 

pelajaran matematika khususnya dapat ditingkatkan. 

 

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik hipotesis tindakan dalam 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini yaitu dengan pembelajaran berbantuan alat 

peraga kartu variabel dan kartu bilangan pada siswa kelas VII C SMPN 2 

Grabag tahun 2004/2005 maka aktifitas siswa meningkat, siswa terampil dan 

mampu dalam menyelesaikan persamaan linier satu variabel, dan hasil belajar 

siswa juga meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Lokasi Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan pada siswa kelas VII C 

SMP Negeri 2 Grabag, Jl. Telaga Bleder 01 Grabag Kabupaten Magelang. 

Secara administratif sekolah tersebut terletak di dusun Kalisalak, Desa 

Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Penelitian dilakukan 

pada tahun pelajaran 2004/2005.  

 

Subyek Yang Diteliti 

Subyek penelitian adalah siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Grabag 

berjumlah 40 anak, mereka berasal dari lulusan SD/MI. Tempat tinggal siswa di 

desa-desa sekitar sekolah. Fokus penelitian mencakup 3 aspek yaitu. 

Keaktifan siswa 

1. motivasi dan kesiapan menerima pelajaran 

2. memperhatikan penjelasan dari guru/teman 

3. kerjasama, minat bertanya/menjawab pertanyaan 

4. kemauan melakukan demonstrasi alat peraga 

5. mengerjakan soal-soal latihan / LKS individu/kelompok 

6. merangkum/mencatat materi dengan baik 

Keterampilan menyelesaikan soal 

1. menulis kalimat matematis dengan benar 

2. menterjemahkan soal ke dalam kalimat matematika 

3. mendemonstrasikan alat peraga dengan baik 
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4. membuat persamaan yang ekuivalen 

5. menyelesaikan soal dengan baik/benar. 

Hasil belajar siswa 

 

Prosedur Kerja dalam Penelitian 

Penelitian direncanakan dalam tiga siklus, tiap siklus memuat empat 

tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

Siklus I 

Perencanaan 

1. Guru menentukan materi yang akan diberikan. 

2. Guru mempersiapkan rencana pengajaran (RP-I) 

3. Merancang dan membuat alat peraga kartu 

4. Merancang soal-soal latihan/LKS 

5. Meminta kesediaan guru lain membantu mengamati. 

6. Mempersiapkan siswa mengikuti pengajaran dengan alat peraga. 

7. Menentukan jadwal pelaksanaan. 

Pelaksanaan 

1. Guru melaksanakan pengajaran dengan menggunakan alat peraga/ 

media kartu. 

2. Guru memberi materi, contoh peragaan dan penyelesaian soal. 

3. Siswa dalam kelompok mendemonstrasikan alat peraga. 

4. Siswa dengan bimbingan guru mengerjakan soal-soal latihan/LKS. 

5. Siswa dengan bimbingan guru membuat rangkuman/simpulan. 

Pengamatan 
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1. Guru dan pengamat lain mengamati minat belajar, perhatian siswa 

dan kesiapan menerima pelajaran. 

2. Pengamatan aktifitas dan keterampilan siswa dalam mengerjakan 

soal-soal dan berdemonstrasi. 

3. Mengamati hasil belajar siswa dengan melakukan penilaian terhadap 

hasil latihan soal/LKS. 

Refleksi 

Menilai pelaksanaan dari siklus I untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangannya. Hasil dari refleksi ini digunakan untuk memperbaiki dan 

mempersiapkan pelaksanaan siklus ke II. 

 

Siklus II 

Perencanaan 

1. Guru menentukan materi pelajaran dan merancang Rencana 

Pengajaran II  (RP-II) 

2. Merancang pengajaran dengan alat peraga kartu sesuai materi. 

3. Merancang LKS dan soal-soal latihan 

4. Mempersiapkan siswa mengikuti pelajaran dengan alat peraga. 

5. Menentukan waktu pelaksanaan 

Pelaksanaan 

1. Guru melaksanakan pengajaran dengan menggunakan alat peraga 

kartu. 

2. Guru memberikan materi, contoh peragaan dan penyelesaian soal. 

3. Siswa dalam kelompok mendemonstrasikan alat peraga yang dibawa. 

4. Siswa dengan bimbingan guru mengerjakan soal-soal latihan/LKS. 
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5. Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan/rangkuman. 

Pengamatan 

1. Guru dan pengamat lain mengamati minat belajar, perhatian dan 

kesiapan siswa menerima pelajaran. 

2. Pengamatan aktifitas dan keterampilan siswa dalam berdemonstrasi 

dan mengerjakan soal-soal persamaan. 

3. Mengamati hasil belajar siswa dengan melakukan penilaian terhadap 

hasil latihan soal/LKS. 

Refleksi 

Guru dan pengamat lain mengevaluasi pelaskanaan dari siklus II sebagai 

refleksi untuk perbaikan dan pelaksanaan siklus III. Diharapkan refleksi 

ini dapat lebih mengoptimalkan pembelajaran pada siklus III. 

 

Siklus III 

Perencanaan 

1. Guru menentukan materi lanjutan dan mempersiapkan Rencana 

Pengajaran III (RP-III). 

2. Merancang kembali pengajaran dengan alat peraga kartu sesuai 

materi. 

3. Merancang lembar kerja siswa dan soal-soal latihan. 

4. Mempersiapkan siswa mengikuti pelajaran. 

5. Menentukan waktu pelaksanaan. 

Pelaksanaan 

1. Guru melaksanakan pengajaran dengan alat peraga  
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2. Guru memberi materi, contoh peragaan dan contoh penyelesaian 

soal. 

3. Siswa dalam kelompok mendemonstrasikan alat peraga kartu. 

4. Siswa dengan bimbingan guru mengerjakan soal-soal latihan/LKS 

5. Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan/rangkuman. 

6. Diadakan tes akhir. 

Pengamatan 

1. Guru dan pengamat lain mengamati kesiapan siswa menerima 

pelajaran. 

2. Pengamatan aktifitas dan keterampilan siswa dalam 

mendemonstrasikan alat peraga dan mengerjakan soal. 

3. Mengamati hasil pelajaran siswa dengan melakukan penilaian 

terhadap hasil latihan soal/LKS dan tes akhir. 

Refleksi 

Hasil dari pengamatan dari siklus III dianalisa, didiskusikan dengan 

pengamat lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Kesimpulan ditarik 

pula dari pengamatan siklus I dan siklus II. Diharapkan refleksi ini 

membenarkan hipotesis yang telah dibuat. 

 

Sumber Data dan Cara Pengambilan Data 

Sumber Data 

Data diambil dari siswa SMP Negeri 2 Grabag dengan fokus pengamatan 

meliputi 

Keaktifan belajar 

1. Motivasi dan kesiapan menerima pelajaran 
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2. Memperhatikan dengan serius penjelasan dari guru/teman. 

3. Kerjasama, minat bertanya/menjawab pertanyaan. 

4. Kemauan melakukan demonstrasi alat peraga. 

5. Mengerjakan soal latihan/LKS individu/kelompok 

6. Merangkum/mencatat materi dengan baik. 

Keterampilan/kemampuan menyelesaikan soal/demonstrasi 

1. Menulis kalimat matematis dengan benar 

2. Menterjemahkan soal ke dalam kalimat matematika/peraga 

3. Mendemonstrasikan alat peraga/media dengan baik 

4. Membuat persamaan ekuivalen 

5. Menyelesaikan soal dengan benar. 

Hasil belajar/hasil belajar siswa 

 

Cara pengambilan data 

Cara pengambilan data pada penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut: 

Hasil pengamatan guru dan pengamat lain yang membantu dengan lembar 

pengamatan. 

Melalui Tes/latihan soal tiap-tiap siklus 

Tes akhir 

Tolok Ukur Keberhasilan 

Siswa-siswa dikatakan berhasil dalam mengikuti pelajaran pada 

penelitian ini dengan ketentuan sebagai berikut. 

Keaktifan siswa 

Siswa dikatakan aktif jika dapat memenuhi 4 dari 6 indikator keaktifan 

dapat dilakukan oleh siswa. 

 

Keterampilan/kemampuan siswa menyelesaikan soal 
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Siswa dikatakan terampil/mampu jika 4 dari 5 butir indikator keterampilan 

dapat dilakukan oleh siswa.  

 

Hasil belajar 

Sesuai acuan Pedoman Kenaikan Kelas (2004 : 18) bahwa 75%  termasuk 

ketuntasan belajar sedang, 85% ketuntasan belajar tinggi, 65% ketuntasan 

belajar rendah. Berdasar rapat guru-guru SMP Negeri 2 Grabag Tahun 

2004/2005 ketuntasan minimal 65%. Oleh karena itu siswa dikatakan 

berhasil apabila. 

1. Siswa dapat memperoleh nilai minimal 75 pada tiap-tiap siklus. 

2. Siswa  memperoleh nilai minimal 65 pada tes akhir. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Penelitian 

Hasil penelitian siklus I 

Proses perencanan, Peneliti menentukan materi pasa siklus I yaitu 

persamaan linier satu variabel dalam bentuk  x + b = c, dan ax = c dengan a 

bukan pecahan. Guru membuat rencana pembelajaran tentang materi 

tersebut. Merancang dan membuat alat peraga sesuai materi yaitu kartu 

varianel dan kartu bilangan dan alat pendukung lainnya. Membuat soal-soal 

sebagai latihan, membuat lembar kerja siswa siklus I dan diperbanyak sesuai 

jumlah siswa. Meminta kesediaan guru matematika yang lain untuk 

membantu pengamatan. Mempersiapkan siswa mengikuti pelajaran dengan 

membentuk kelompok-kelompok kecil 5 orang tiap kelompok membuat alat 

peraga kartu dari kertas. Menentukan jadwal pelaksanaan yaitu minggu 

pertama bulan Pebruari. 

Selanjutnya pada saat yang telah ditentukan guru melaksanakan 

pengajaran dengan alat peraga kartu dengan materi sesuai rencana 

pembelajaran. Dengan metode gabungan : ceramah, tanya jawab, 

demonstrasi dan pemecahan masalah guru memberikan materi, beberapa 

contoh penyelesaian soal dengan menggunakan alat peraga dan menuliskan 

langkah-langkah yang sistematis. Pengajaran dilakukan secara klasikal. 

Setelah diberikan materi, siswa berkelompok sesuai kelompok yang telah 

ditentukan, dengan bimbingan guru mengerjakan soal-soal dengan alat 

peraga dan mendemonstrasikan secara bersama-sama. Kemudian 
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menuliskan langkah-langkah pengerjaan secara sistematis sebagai langkah 

penyelesaian persamaan linier. Wakil dari masing-masing kelompok 

mendemonstrasikan di depan kelas penyelesaian persamaan dengan peraga 

dan menuliskan langkah-langkah sistematis. Guru membagi lembar kerja 

siswa kepada semua siswa untuk didistribusikan secara berkelompok 

kemudian mengerjakan soal-soal latihan secara individual. Guru bersama 

siswa membahas lembar kerja siswa yang telah dikerjakan. Guru memberi 

penilaian terhadap hasil pekerjaan siswa. Siswa dengan bimbingan guru 

membuat rangkuman, simpulan, pokok-pokok penting pada pembelajaran 

siklus I. 

Pada proses pengamatan peneliti bekerja sama dengan pengamat lain 

mengadakan pengamatan terhadap siswa dan mengisi lembar pengamatan 

point aktifitas dan keterampilan. Peneliti dan pengamat memberikan bantuan 

terhadap siswa-siswa/ kelompok yang mengalami kesulitan dalam 

memperagakan peraga atau dalam menuliskan langkah-langkah sistematis 

penyelesaian persamaan dan membuat persamaan ekuivalen. Peneliti 

mengadakan pengamatan terhadap hasil belajar siswa dan memberikan 

penilaian terhadap lembar kerja siswa dan soal-soal latihan yang telah 

dikerjakan sebagai analisis hasil belajar siklus I. Analisis aktifitas, 

keterampilan dan prestasi sebagai berikut. Pelaksanaan siklus I perlu 

perbaikan untuk siklus II, adapun aktifitas dan keterampilan siswa cukup. 

Persentase efektifitas 100%, Persentase keterampilan 80%, sedangkan hasil 

belajar siklus I ketuntasan mencapai 80%, prestasi mencapai rata-rata dalam 

persen adalah 83,5% atau setara 83,5. (Perhatikan tabel) 

 Aktifitas Keterampilan/ Hasil belajar > 75% 
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Kemampuan 

Ya 39 32 32 

Tidak 1 8 8 

% 97.5% 80% 80% 

 

Setelah dilaksanakan pengamatan atas tindakan pembelajaran di 

dalam kelas, selanjutnya diadakan refleksi terhadap kegiatan-kegiatan yang 

telah dilakukan. Hasil dari refleksi siklus I adalah sebagai berikut. Terdapat 

siswa dalam sebuah kelompok yang lupa membawa kartu variabel yang 

menjadi bagian tugasnya sehingga menghambat kegiatan dan kelompok 

tersebut. Kekompakan kelompok masih kurang disebabkan oleh tidak 

terbiasa laki-laki dan perempuan dalam sebuah kelompok belajar. Terdapat 

siswa yang malu mendemonstrasikan penyelesaian persamaan dengan 

peraga di depan kelas khususnya siswa perempuan. Siswa kebanyakan tidak 

mencantumkan simbol Ekuivalensi persamaan pada tiap-tiap langkah 

penyelesaian persamaan. Dalam berdemonstrasi di dalam kelompok, siswa 

over aktif sehingga berebutan kartu peraga. Kerjasama dalam kelompok 

cukup baik misal siswa yang lebih pandai mengajari siswa yang kurang 

pandai atau kurang cekatan. Terdapat siswa yang tidak mengerjakan tugas 

rumah Mengatasi hal-hal di atas maka langkah yang akan ditempuh pada 

siklus II adalah mengintensifkan pembelajaran, membimbing siswa dengan 

lebih sabar, telaten dan memotivasi siswa agar dalam mengikuti pelajaran 

dengan baik/mengikuti saran guru mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. 

 

Hasil penelitian Siklus II 

Pada proses perencanaan peneliti menentukan materi pada siklus II 

yaitu tentang persamaan linier satu variabel dalam bentuk ax + b = c, ax + b 
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= cx + d dengan a, b, c, d bukan pecahan dan bentuk ax = c dengan a 

pecahan. Guru membuat rencana pembelajaran (RP) berkaitan dengan 

materi tersebut dan merancang penggunaan alat peraga kartu. Merancang 

dan membuat soal-soal untuk dikerjakan siswa dalam bentuk lembar kerja 

siswa maupun soal-soal latihan. Mengingatkan siswa dan mempersiapkan 

untuk mengikuti pembelajaran siklus II agar siswa lebih terkondisi dan 

semua kelompok kompak tidak lupa membawa alat peraga. Mementukan 

waktu pelaksanaan siklus II yaitu minggu kedua bulan Februari.  

Selanjutnya proses pelaksanaan, pada saat yang telah ditentukan 

guru melaksanakan pengajaran dengan alat peraga kartu dengan materi 

sesuai rencana pembelajaran. Dengan metode gabungan : ceramah, tanya 

jawab, demonstrasi dan pemecahan masalah guru memberikan materi, 

beberapa contoh penyelesaian soal dengan menggunakan alat peraga dan 

menuliskan langkah-langkah sistematis. Pengajaran dilakukan secara 

klasikal. Seperti pada siklus I, setelah siswa diberikan materi berkelompok 

sesuai kelompok yang telah ditentukan kemudian diberi LKS/soal-soal dan 

dikerjakan berkelompok dengan menggunakan peraga kartu. Secara 

berkelompok pula para siswa mendemonstrasikan penyelesaian persamaan 

kemudian menuliskan langkah-langkah sistematis penyelesaian. Wakil dari 

masing-masing kelompok mendemonstrasikan di depan kelas penyelesaian 

persamaan dengan peraga sekaligus menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian sistematis. Pembahasan bersama soal-soal pada LKS maupun 

soal-soal latihan. Guru memberi penilaian terhadap pekerjaan dan latihan. 

Siswa dengan bimbingan guru membuat rangkuman, pokok-pokok penting 

penyelesaian persamaan pada siklus II. 
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Pada proses pengamatan seperti pada siklus I peneliti bekerja sama 

dengan pengamat lain mengamati jalannya pembelajaran, aktifitas siswa, 

dan keterampilan siswa mendemonstrasikan dan menyelesaikan persamaan. 

Memberikan bantuan kepada siswa-siswa/kelompok yang masih mengalami 

kesulitan dalam menggunakan alat peraga atau menuliskan persamaan-

persamaan yang ekuivalen, sambil mengamati aktifitas dan keterampilan 

siswa dalam mengerjakan tugas LKS/soal-soal latihan. Peneliti mengamati 

hasil belajar siswa dengan memberikan penilaian terhadap soal-soal 

latihan/LKS yang telah dikerjakan sebagai analisis hasil belajar siklus II. 

Secara umum pelaksanaan siklus II berjalan baik dan kondusif. Hasil belajar 

siswa juga baik dengan ketuntasan belajar 70%. Sedangkan rata-rata 

perolehan nilai dalam persen adalah 77,1% atau setara dengan 77,1. 

(Perhatikan tabel) 

 

 Aktifitas 
Keterampilan/ 

Kemampuan 
Hasil belajar > 75% 

Ya 39 37 28 

Tidak 1 3 12 

% 97.5% 93% 70% 

 

Setelah dilaksanakan pengamatan selanjutny refleksi, seluruh siswa 

dalam kelompok telah melaksanakan tuas masing-masing dengan membawa 

alat peraga yang menjadi bagiannya sehingga pelaksanaan demonstrasi 

dalam kelompok berjalan lancar. Terdapat siswa dalam kelompok yang 

menggantungkan kepada siswa lain dalam mengerjakan soal, hal ini akan 

diatasi dengan pendekatan dan bimbingan yang intensif dan terkontrol. 

Penulisan tanda ekuivalensi persamaan telah dicantumkan dalam setiap 
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langkah pengerjaan. Kerjasama dalam kelompok baik, tidak saling berebut 

alat peraga. Siswa yang pandai membantu siswa yang kurang cekatan. 

Ketika dicoba menyelesaikan tanpa alat bantu kesalahan yang terjadi adalah 

menjumlah atau mengurangi dua bilangan positif dengan bilangan negatif 

atau kedua-duanya negatif. Mengatasi hal ini siswa diingatkan pada 

penjumlahan menggunakan garis bilangan. Perlu tindakan perbaikan dan 

pengajaran yang lebih intensif dengan pendekatan kepada siswa-siswa yang 

belum aktif/belum terampil dan prestasinya masih kurang baik. 

 

Hasil penelitian Siklus III 

Pada proses perencanaan, peneliti menentukan materi pada siklus III 

yaitu tentang penerapan persamaan pada soal-soal geometri maupun 

pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Guru membuat rencana 

pembelajaran (RP) yang berkaitan dengan materi tersebut dan merancang 

pembelajaran menggunakan alat peraga kartu dan bangun-bangun geometri 

seperti segitiga dan persegi panjang. Merancang dan membuat soal-soal 

dalam bentuk lembar kerja siswa maupun soal-soal latihan dan tes akhir. 

Mempersiapkan siswa/kelompok siswa untuk membawa alat peraga kartu, 

segitiga dan persegi panjang agar tidak lupa pada saat pelaksanaan. 

Menentukan waktu pelaksanaan siklus III yaitu minggu ketiga bulan 

Februari. 

Selanjutnya pelaksanaan pada saat yang telah ditentukan guru 

melaksanakan pengajaran dengan alat peraga kartu, segitiga dan persegi 

panjang sesuai rencana pembelajaran. Dengan metode gabungan : ceramah, 

tanya jawab, demonstrasi dan pemecahan masalah guru memberikan materi, 
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beberapa contoh penyelesaian soal-soal penerapan/aplikasi pada bangun-

bangun geometri. Pengajaran dilakukan secara klasikal. Setelah diberikan 

materi pokok dan contoh, siswa berkelompok untuk mengerjakan LKS/soal-

soal aplikasi dengan alat peraga kartu, segitiga dan persegi panjang. Wakil 

dari beberapa kelompok mengerjakan sebuah soal di depan kelas dengan alat 

peraga buatan guru beserta langkah-langkah sistematis penyelesaian 

persamaan. Pembahasan bersama-sama soal-soal pada LKS dan soal-soal 

latihan. Guru memberikan penilaian terhadap pekerjaan dan latihan. Siswa 

bersama-sama dengan bimbingan guru membuat rangkuman/intisari pokok 

bahasan. 

Pada proses pengamatan peneliti bekerjasama dengan pengamat lain 

mengamati jalannya pembelajaran, aktifitas siswa dan keterampilan siswa 

menyelesaikan soal-soal aplikasi dengan peraga dan penulisannya. 

Memberikan bantuan dan motivasi kepada siswa-siswa/kelompok yang 

mengalami kesulitan menerjemahkan soal cerita ke dalam kalimat 

matematika dan persamaannya, sambil mengamati aktifitas dan 

keterampilan/kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal aplikasi. 

Mengamati hasil belajar siswa dengan memberikan penilaian terhadap hasil 

pekerjaan siswa sebagai analisis hasil belajar siklus III. Secara umum 

pelaksanaan siklus III berjalan baik, kondusif dengan hasil belajar siswa 

juga baik yaitu perolehan rata-rata dalam persen adalah 83,4% atau setara 

dengan nilai 83,45%. (Perhatikan tabel) 

 Aktifitas 
Ketrampilan/ 

Kemampuan 
Hasil belajar > 75% 

Ya 40 40 31 

Tidak 0 0 9 
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% 100% 100% 77,5% 

 

 

Seluruh siswa telah melaksanakan tugas masing-masing sehingga pada 

pelaksanaan demonstrasi kelompok dapat berlangsung dengan baik. Seluruh 

siswa terlibat aktif baik dalam kelompok maupun individu dalam 

mengerjakan soal-soal latihan/LKS. Kerjasama antar siswa dalam kelompok 

baik, saling membantu. Setiap siswa siap melakukan peragaan penyelesaian 

persamaan dengan kartu variabel di depan kelas. Penulisan variabel, 

bilangan dan ekuivalensi sudah tidak sering terjadi kesalahan. Proses 

penyelesaian persamaan telah runut menurut aturan persamaan. Hasil belajar 

siswa pada siklus III baik, ketuntasan belajarnya 75% (ketuntasan belajar 

sedang). Peneliti menganalisa materi pada siklus III termasuk sedang tingkat 

kesukarannya. 

 

Pembahasan 

Uraian pada pembahasan ini lebih banyak berdasar pada pengamatan dan 

refleksi setiap siklus. Berdasarkan hasil refleksi siklus I didapatkan antara lain 

terdapat siswa yang belum siap mengikuti pelajaran terbukti dengan tidak 

membawa peraga yang menjadi bagian tugasnya sehingga kegiatan kelompok 

sedikit terhambat, hal ini terjadi siswa memang lupa atau tidak memperhatikan. 

Kecanggungan bersatunya laki-laki dan perempuan dalam satu kelompok tetapi 

setelah berjalan pelajaran perlahan-lahan hal itu bisa diatasi dengan strategi dari 

guru. 

Ada juga siswa yang malu menunjukkan kebolehan menggunakan peraga 

didepan kelas terutama siswa perempuan. Kebanyakan sanggup maju apabila 

bersama kawan. 



 xlv 

Dalam pekerjaan siswa, banyak dijumpai siswa tidak mencantumkan 

simbol ekuivalensi persamaan “⇔” disebelah kiri langkah-langkah 

penyelesaian. Namun dengan diingatkan lama-lama anak menjadi terbiasa dan 

tidak lupa. Pada saat berdiskusi dan memperagakan dalam kelompok, siswa 

over aktif dalam arti saling berebut alat peraga untuk memegang dan 

mengoperasionalkan. Selain itu pada siklus I terdapat siswa yang tidak 

mengerjakan tugas rumah. 

Hal-hal tersebut di atas pada pelaksanaan siklus II dan siklus III hanya 

terjadi pada anak-anak tertentu saja yang memang menjadi catatan peneliti (wali 

kelas). Secara umum pelaksanaan siklus I berjalan baik dengan hasil cukup. 

Pada pelaksanaan siklus II berjalan dengan baik walau pada prestasi 

terlihat menurun. Hal ini menurut peneliti memang materi pada siklus II lebih 

sukar dibanding materi siklus I atau siklus III. Kemajuan ada pada siklus II yaitu 

kerjasama dalam kelompok dan aktifitas belajar siswa meningkat. Siswa 

melakukan dan mengerjakan tugas-tugas yang dianjurkan seperti membawa alat 

peraga, membantu teman dan sanggup menunjukkan pekerjaannya kepada guru, 

berani tampil ke depan bahkan berebut tampil ke depan, meskipun masih 

terdapat juga siswa yang canggung dan malu bahkan tidak mau tampil di depan. 

Pada pekerjaan siswa kesalahan yang sering terjadi apa bila tidak 

menggunakan alat peraga adalah menjumlah atau mengurangi dua bilangan 

bulat positif dengan negatif atau keduanya negatif. Demikian pula pada 

pembagiannya sering keliru misal 5 + (-3) ada yang menjawa u atau –2. Contoh 

lain –12:4 ada yang menjawab 3. Hal ini diatasi dengan mengingatkan kembali 

penjumlahan dengan garis bilangan dan sifat-sifat perkalian/ pembagian 

bilangan bulat. 



 xlvi 

Sedangkan pada pelaksanaan Siklus III lebih kondusif dan lebih baik. 

Siswa telah terkondisi belajar dengan alat peraga dan memahami penjumlahan 

dua suku bervariabel sebagai dasar-dasar penyelesaian persamaan. Penulisan 

pekerjaan telah bersifat matematis misal tanda ekuivalensi, penggunaan tanda 

kurung penjumlahan dengan bilangan negatif maupun pengurangan dengan 

bilangan negatif. 

Berdasarkan pengamatan pada siklus I, siklus Ii dan siklus III aktifitas 

dan keterampilan siswa dari siklus I ke siklus II cenderung terjadi peningkatan. 

Demikian pula dari siklus II ke siklus III aktifitas dan keterampilan siswa 

menjadi lebih baik.  Terlihat pada lembar pengamatan persentase aktifitas dan 

keterampilan rata-rata terjadi kenaikan. (perhatikan tabel) 

 Keaktifan Keterampilan/Kemampuan  

 Siklus I Siklus II Siklus III Siklus I Siklus II Siklus III 

Ya 39 39 40 32 37 40 

Tidak  1 1 0 8 3 0 

% 97,5% 97,5% 100% 80% 93% 100% 

 

Adapun hasil belajar siswa pada setiap siklus dan tes akhir sebagai berikut. 

Ketuntasan 
 

Banyak 

soal 

Skor 

maksimum 

Peserta 

(anak) Ya Tidak 

Persentase 

ketuntasan 

Rata-rata 

Nilai 

Siklus I 5 10 40 32 8 80% 83,5 

Siklus II 5 15 40 28 12 70% 71,5 

Siklus III 5 15 40 31 9 77,5% 83,5 

Tes Akhir 20 20 40 35 5 87,25% 87,3 

 

Analisis dari data tersebut di atas terlihat bahwa ketuntasan belajar pada 

siklus I tinggi (>75%) dengan perolehan nilai 83,5. Namun pada siklus II terjadi 

penurunan ketuntasan menjadi ketuntasan belajar sedang (<75%) dengan nilai 

71,1 ini terjadi karena menurut peneliti materi pada siklus II lebih berat, sukar 

dan bervariasi/komplek. Tetapi pada siklus III dengan materi aplikasi persamaan 
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terjadi peningkatan lagi, ketuntasan belajarnya tinggi nilai yang diperoleh juga 

tinggi. Artinya penggunaan alat peraga kartu variabel dan kartu bilangan pada 

pengajaran pokok bahasan persamaan linier satu variabel dapat membantu 

meningkatkan keterampilan siswa menyelesaikan persamaan yang pada 

akhirnya hasil belajar siswa meningkat menjadi lebih baik. Hal ini diperkuat 

dengan hasil tes akhir yang menggembirakan dengan ketuntasan tinggi 87,25% 

dan nilai rata-rata 87,3. 

Atas dasar uraian di atas benarkah hipotesis penelitian bahwa melalui 

pembelajaran berbantuan alat peraga kartu variabel dan kartu bilangan pada 

siswa kelas VII C SMPN 2 Grabag tahun 2004/2005, keterampilan siswa dalam 

menyelesaikan persamaan linier satu variabel dapat ditingkatkan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

Simpulan  

Dari seluruh kegiatan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 

pada siswa kelas VII C SMPN 2 Grabag Kabupaten Magelang tahun pelajaran 

2004/2005, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Pembelajaran berbantuan alat peraga kartu variabel dan kartu bilangan pada 

pokok bahasan persamaan linier dapat membantu meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal-soal persamaan linier secara 

benar, sistematis dan matematis. Hal ini ditunjukkan oleh perolehan nilai 

rata-rata tiap siklus yang baik dan cenderung meningkat.  

Aktifitas belajar siswa meningkat. 

Hasil belajar siswa juga meningkat. 

 

Saran  

Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan penelitian tindakan kelas 

pada materi persamaan linier pada siswa kelas VII C SMP 2 Grabag, maka 

dapat diajukan saran-saran kepada guru-guru matematika kelas VII SMP Negeri 

2 Grabag sebagai berikut: 

Diharapkan dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan persamaan 

linier, guru dapat menggunakan alat peraga kartu variabel dan kartu 

bilangan. Dengan alat tersebut dapat membantu penalaran siswa pada 

operasi aljabar sederhana pada persamaan linier yang menjadi dasar 

penyelesaian persamaan. 
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Proses belajar mengajar yang baik disarankan melibatkan siswa secara aktif. 

Misal siswa diberi tugas membuat alat peraga, mendemonstrasikan, 

berdiskusi dalam memecahkan masalah dan soal-soal matematika. 

Belajar matematika dalam kelompok belajar di dalam kelas perlu diupayakan. 

Berkelompok akan terjadi kegiatan diskusi, tanya jawab, membantu dan 

menerima masukan. Siswa yang pandai diharapkan membantu siswa yang 

kurang pandai sehingga ketuntasan belajar klasikal dapat maksimal. 
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RENCANA PEMBELAJARAN SIKLUS I 
 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Kelas / Semester : VII C / 2 

Sub Pokok Bahasan : Persamaan Linier Satu Variabel 

Alokasi Waktu : 3 x 45 menit 

 

 

Standar Kompetensi 

Siswa dapat memahami dan melakukan operasi bentuk aljabar, persamaan dan 

pertidaksamaan linier satu variabel, himpunan serta dapat menggunakan dalam 

pemecahan masalah. 

 

Kompetensi Dasar 

Siswa dapat menggunakan sifat-sifat persamaan linier satu variabel (PLSV) 

 

Indikator 

Siswa dapat membedakan variabel, koefisien variabel dan konstanta jika 

disajikan sebuah persamaan. 

Siswa dapat menentukan penyelesaian persamaan linier dalam bentuk ax + b = 

c, dengan a = 1 atau a = -1 

Siswa dapat menentukan penyelesaian persamaan bentuk ax = c, dengan a dan c 

bilangan bulat. 

Siswa dapat mendemonstrasikan penyelesaian persamaan dengan alat perata 

kartu variabel/kartu bilangan 

 

 

Materi Pokok 

Materi 

Lampiran : 1 



 lii 

Kalimat terbuka, variabel dan konstanta. 

Penyelesaian persamaan bentuk : ax + b = c dengan a = 1 atau a = -1 

Penyelesaian persamaan bentuk : ax = c dengan a bukan pecahan. 

Bahan 

Buku Paket Matematika I halaman 71 – 73. 

 

Skenario Pembelajaran 

Pendahuluan 

Siswa diatur dalam kelompok-kelompok yang telah ditentukan 

Guru memeriksa alat peraga yang dibuat siswa dalam kelompok. 

Guru mengadakan apersepsi : memberi motivasi, mengingat kembali materi 

bentuk-bentuk aljabar dan penyederhanaan, koefisien, variabel dan 

konstanta. 

Kegiatan Inti 

1. Dengan alat peraga kartu variabel dan kartu bilangan guru 

mendemonstrasikan dalam menentukan penyelesaian persamaan bentuk ax 

+ b = c dan bentuk ax = c 

Misal  persamaan x + 3 dan 2x = 8 

2. Siswa diberi kesempatan memperagakan penggunaan alat peraga, alat 

peraga buatan siswa atau buatan guru. 

3. Dengan berkelompok siswa mengerjakan LKS/Soal-soal latihan. 

4. Siswa mengerjakan soal-soal latihan secara individual. 

Penutup 

1. Guru bersama siswa menarik kesimpulan/rangkuman 
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Penilaian 

Prosedur 

Tes awal :  tanya jawab dalam apersepsi 

Tes dalam proses : latihan soal-soal LKs 

Tes akhir : latihan soal-soal dengan lembar soal 

Jenis tes : lisan/tertulis 

Alat tes : lembar soal (terlampir) 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

H. Mardjilan, S.Pd. 

NIP. 130 905 297 

Grabag, 8 Pebruari 2005 

 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

M. 

Masruchin 
NIM. 4102903089 
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LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS I 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas / Semester : VII C / 2 

Sub Pokok Bahasan : Persamaan Linier Satu Variabel 

 

Petunjuk : 1. Kerjakan dengan baik 

 2. Perhatikan gambar dan istilah titik-titik dengan benar 

1.  

 + = 

  

 x  + 2 = 7 

⇔ x + 2 + ....... = 7 + ........ 

⇔ x + 0 = ......... 

⇔ x = ........... 

2.  

 - = 

  

 -x  - 4  = 10 

⇔ -x + (.........) = 10 

⇔ -x + (.........) + ............= 10 + ........ 

⇔ -x + ......... = ............ 

⇔ -x = ......... 

⇔ x =......... 

 

3.  

   

 = 12 

  

 3x = -12 

⇔ x = -12 : ........ 

⇔ x =........ 

LEMBAR SOAL SIKLUS I 

 

 
x 

Nama : ..................... 

Lampiran : 2 

x 2 7 

-x 4 10 

x 

Nama : ..................... 

Lampiran : 3 
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Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas / Semester : VII C / 2 

Sub Pokok Bahasan : Persamaan Linier Satu Variabel 

 

Petunjuk : Kerjakan dengan baik dan benar 

 

1.  Perhatikan gambar berikut, isilah titik-titik sehingga benar 

 

 + = 

  

 x  + 5 = 9 

⇔ x + 5 + ....... = 9 + (-5 )  

⇔ x + 0 = ......... 

⇔ x = ........... 

 

2.  Perhatikan gambar berikut, isilah titik-titik tersebut 

 

 + = 

  

 -x  + 7  = 7 

⇔ -x + ......... + ........ = 7 + (-1) 

⇔ -x + 0 =  ........ 

⇔ -x  = .......... 

⇔ x =......... 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tentukan nilai x dari soal berikut 

 

 - = 

  

 x  - 3  = 5 

x 5 9 

-x 1 7 

x 3 5 
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⇔ x + ( .......) = 5  

⇔ x + ......... + .......... =  5 + 3 

⇔ x + 0 = .......... 

⇔ x =......... 

 

4. Isilah 

 -x  + 2  = -5 

⇔ -x + .......+ ........ = -5 + (2) 

⇔ -x + 0 = ........ 

⇔ -x = .......... 

⇔ x =......... 

 

5. Isilah 

 

 + = 

  

a. 2x = 6 

 ⇔ x  = 6  

 ⇔ x  =  ......... 

 

b. -3x = 12 

 ⇔ x  = 12 : ....... 

 ⇔ x =......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x x 6 
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RENCANA PEMBELAJARAN SIKLUS II 
 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Kelas / Semester : VII C / 2 

Sub Pokok Bahasan : Persamaan Linier Satu Variabel 

Alokasi Waktu : 3 x 45 menit 

 

 

Standar Kompetensi 

Siswa dapat memahami dan melakukan operasi bentuk aljabar, persamaan dan 

pertidaksamaan linier satu variabel, himpunan serta dapat menggunakan dalam 

pemecahan masalah. 

 

Kompetensi Dasar 

Siswa dapat menggunakan sifat-sifat persamaan linier satu variabel (PLSV) 

 

Indikator 

Siswa dapat menentukan penyelesaian persamaan bentuk ax + b = c dengan a ≠ 

1, a, b, c, bukan pecahan. 

Siswa menentukan penyelesaian persamaan bentuk ax + b = cx, dengan         a, 

b, c, d bukan pecahan  

Siswa dapat menentukan penyelesaian persamaan ax = c, jika a bilangan 

pecahan. 

Siswa dapat mendemonstrasikan penyelesaian persamaan dengan alat perata 

kartu variabel/kartu bilangan 

 

 

Materi Pokok 

Materi 

Lampiran : 6 
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Pengertian persamaan yang ekuivalen 

Penyelesaian persamaan dengan menambah bilangan-bilangan pada kedua ruas 

dengan bilangan yang sama. 

Menyelesaikan persamaan dengan menambah variabel-variabel pada kedua 

ruas. 

Pembagian 

 

Skenario Pembelajaran 

Pendahuluan 

Memeriksa kebersihan kelas dan kesiapan siswa menerima pelajaran, siswa 

diatur berkelompok. 

Memeriksa alat peraga dari siswa pada tiap-tiap kelompok. 

Apersepsi : guru memberi motivasi, mengingat kembali hal-hal penting tentang 

persamaan pada siklus I 

Kegiatan Inti 

5. Dengan alat peraga guru menunjukkan cara menentukan penyelesaian 

persamaan dengan persamaan yang setara, yakni dengan menambah 

bilangan-bilangan yang sama pada kedua ruas untuk persamaan bentuk ax + 

b = c, misal 2x + 3 = 9 

6. Siswa dalam kelompok mempraktekkan menentukan penyelesaian dengan 

menggunakan alat peraga. 

7. Dengan peraga pula guru menjelaskan penentuan penyelesaian untuk 

persamaan bentuk ax + b = cx dan bentuk ax + b = cx + d dengan 

persamaan yang ekuivalen dengan menambah konstanta/variabel pada 

kedua ruas. 
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8. Dengan bilangan guru siswa mencoba menggunakan alat peraga untuk 

menyelesaikan persamaan dari soal-soal yang diberikan guru. 

9. Siswa mengerjakan lembar kerja/soal kelompok. 

10. Siswa mengerjakan soal-soal latihan individual. 

Penutup 

2. Guru bersama siswa menarik kesimpulan/rangkuman 

 

Penilaian 

Prosedur 

Tes awal :  tanya jawab dalam apersepsi 

Tes dalam proses : latihan soal-soal LKS 

Tes akhir : latihan soal-soal dengan lembar soal 

Jenis tes : lisan/tertulis 

Alat tes : lembar soal (terlampir) 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

H. Mardjilan, S. Pd. 
NIP. 130 905 297 

Grabag,    Pebruari 2005 

 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

M. 

Masruchin 
NIM. 4102903089 

LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas / Semester : VII C / 2 

Sub Pokok Bahasan : Persamaan Linier Satu Variabel 

 

Petunjuk : 1. Kerjakan dengan baik 

Nama : ..................... 

Lampiran : 7 
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 2. Perhatikan gambar dan istilah titik-titik dengan benar 

4.  

 + = 

  

 

 3x  + 5 = 23 

⇔ 3x +  ....... + (.........) = 23 + (........) 

⇔ 3x + 0 = ......... 

⇔ 3x = ........... 

⇔ x = .........: 3 

⇔ x = ......... 

5. Isilah 

 

 

 + = + 

  

 

 2x  + 4  = -x + 3 

⇔ 2x + 4 + ......... = -x + 3 + ......... 

⇔ 2x + 0 = - x + ....... 

⇔ 2x + (.........) = -x + x +......... 

⇔ ....... = 0 +......... 

⇔ ...... =......... 

⇔ x =......... 

LEMBAR SOAL SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas / Semester : VII C / 2 

Sub Pokok Bahasan : Persamaan Linier Satu Variabel 

 

Petunjuk : Kerjakan dengan baik dan benar 

1.  Perhatikan gambar berikut, isilah titik-titik dengan benar 

 

x 

5 23 

x 
4 -x 

Nama : ..................... 

Lampiran : 8 

x 
x 

x 

3 
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 + =  

  

 

 2x  + ......  = 11 

⇔ 2x +....... + (..........) = 11 + (-3 )  

⇔ 2x + 0 = ......... 

⇔ 2x = ........... 

⇔ x = ........... 

 

2.  Perhatikan gambar berikut, isilah titik-titik dengan tepat 

 

 - =  

  

 
  

 -2x  - 3  = ......... 

⇔ -2x + (.........) = ......... 

⇔ -2x + ........+........ =  5 + 3 

⇔ -2x + 0 = .......... 

⇔ -2x =......... 

⇔ -x =......... 

⇔ x =......... 

6. Lihat gambar dan isilah titik-titik berikut: 

 

 

 + = + 

  

 

 2x  + 2  = x + 7 

⇔ 2x + 2 + (.........) = x + 7 + (.........) 

⇔ 2x + 0 = x + ....... 

⇔ 2x + (.........) + x + (........) + 5  

⇔ ....... = 0 + 5 

x 
3 11 

x 

x 
3 5 

x 

x 
2 x 

x 

7 
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⇔ x =......... 

 

7. Isilah 

 

 

 - = + 

  

 

 

 

 

 3x  - 1  = x + 3 

⇔ 3x +  ......... = x + 3  

⇔ 3x + (........) + ........ = x + 3 + 1 

⇔ 3x = x +......... 

⇔ 3x + (.......) = x + (-x) +......... 

⇔ ...... =......... 

⇔ x =......... 

 

 

 

8. Isilah 

  

a. ½ x = 6 

 ⇔ x  = 6 : .....  

 ⇔ x  =  6 x......... 

  x = ............. 

 

b.      x = 4 

 

 ⇔ x  = 4 : .....  

 ⇔ x  =  4 x......... 

  x = ............. 

 

c.      x =  

x 
1 x 

x 

3 

x 

2 

3 

3 

4 

2 

7 
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 ⇔ x  =    : .....  

  

 ⇔ x  =    x......... 

  x = ............. 
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KISI-KISI SOAL TES AKHIR 

 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Sub Pokok Bahasan : Persamaan Linier Satu Variabel 

Kurikulum  : 2004 

Alokasi Waktu : 45 Menit 

Jumlah Soal : 20 butir 

Bentuk soal : Pilihan ganda dengan 4 pilihan 

 

No 
Kompetensi 

yang diuji 
Materi Indikator 

No. 

Soal 

 

1. Menyelesaikan 

persamaan 

bentuk ax + b = 

c, untuk a = 1 

atau a = -1, b, c 

bulat atau b, c 

pecah 

 

1, 2, 

4, 5, 

6 

 

Persamaan 

dalam 

bentuk ax 

+ b = c 

2. Menyelesaikan 

persamaan 

bentuk ax + b = c 

untuk a≠1 a, b, c 

bilangan bulat 

 

7, 8 

 

1 

 

Siswa dapat 

menggunakan  

sifat-sifat 

persamaan linier 

satu variabel 

(PLSV) 

Persamaan 

dalam 

bentuk ax 

= c 

3. Menyelesaikan 

persamana 

bentuk ax=c 

untuk a, c bulat 

 

3 

2 

7 

2 

7 
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 4. Menyelesaikan 

persamaan 

bentuk ax = c 

untuk a atau c 

pecahan 

 

11, 

12 

Persamaan 

dalam 

bentuk 

ax+b = 

cx+d 

5. Menyelesaikan 

persamaan 

bentuk ax + b = 

cx + d untuk a, b, 

c, d bulat 

6. Menyelesaikan 

persamaan 

bentuk ax + b = 

cx + d untuk a, b, 

c, d pecahan 

 

9, 10 

 

 

18 

  

Aplikasi  7. Menyelesaikan 

soal tentang segi 

tiga/ persegi 

panjang yang 

sisi-sisinya 

dalam x dan 

mencari nilai x, 

persamaan 

keliling atau luas 

jika unsur lain 

diketahui 

8. menyelesaikan 

soal cerita 

13, 

14, 

15, 

16, 

19, 

20 

 

 

 

 

17 

 

73 
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Lampiran 19 

 

FOTO KEGIATAN PELAKSANAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : Guru menjelaskan / mendemonstrasikan peraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : Anak-anak berdiskusi / memperagakan 

FOTO KEGIATAN PELAKSANAAN 
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Foto : Anak-anak berdiskusi / memperagakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : Guru mengamati / memberi arahan 
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Lampiran : 20 

 

DAFTAR SISWA 
Sekolah  : SMP Negeri 2 Grabag 

Kelas  : VII C 

Tahun Pelajaran  : 2004/2004 

 

No Nama Siswa No Nama Siswa 

1 Agung Hadi Imawan 21 Nurul Afiyani 

2 Agung Prasetyo 22 Nurul Halimah 

3 Agus Triyono 23 Nurul Huda 

4 Andri Pradana 24 Redi Kumoro 

5 Anggardio Decky PR 25 Rofiqoh 

6 Anik Sunarti 26 Rofiqoh Nurlaili 

7 Anisa Fitri 27 Sari Kusuma Wardani 

8 Arif Sulaiman 28 Siti Nur Azizah 

9 Aris Setyawan 29 Siyamto 

10 Edi Sugiyarti 30 Sri Lestari 

11 Erwin Adryansyah 31 Sulastri 

12 Fajar Okdy L 32 Tri Anrul Fatjhi 

13 Heru Ardianto 33 Tri Ifan Aandi 

14 Himatulaiyah 34 Tri Kusminarsih 

15 Ikhsan Budi Harsono 35 Tri Mulyani 

16 Irna Susanti 36 Ulil Chusaini 

17 Muchamad Saeroji 37 Utami Tri Mulyani 
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19 Nur Budiyanto 39 Wulan Prasangkasari 
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Laki-laki  :   22 
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PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG 

DINAS PENDIDIKAN  
SMP NEGERI 2 GRABAG 

KECAMATAN GRABAG 
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SURAT  KETERANGAN 

Nomor : 045/216/12.11 e /2005 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Negeri 2 Grabag 

Kab. Magelang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : 
 

Nama  :  Muhammad Masruchin 

NIP.  :  132117468 

Pekerjaan  :  Guru SMP Negeri 2 Grabag 

NIM  :  4102903089 

Pendidikan  :  Prodi Pend. Matematika S-1 (PMPD) 

    Jurusan Matematika, FMIPA, UNNES 

 

Telah selesai mengadakan penelitian tindakan kelas di SMP Negeri 2 Grabag, 

dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul “MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN PERSAMAAN 

LINIER SATU VARIABEL DENGAN PEMBELAJARAN BERBANTUAN 

ALAT PERAGA KARTU VARIABEL DAN KARTU BILANGAN PADA 

SISWA KELAS VII C SMP NEGERI 2 GRABAG TAHUN 2004/2005”. Penelitian 
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Lampiran 21 
 

 

KUNCI JAWABAN TES AKHIR 
 

1. B  

2. D 

3. C 

4. A 

5. A 

6. B 

7. D 

8. B 

9. D 

10. A 

11. D 

12. A 

13. B 

14. A 

15. A 

16. B 

17. A 

18. D 

19. A 

20. C 
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