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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

(Pertemuan 1 Siklus 1) 

Nama Sekolah : MTs Ma’arif NU 1 Jatilawang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ I (Satu) 

Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

1. Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi dan persamaan garis lurus 

B. KOMPETENSI DASAR 

2.  1 Pengertian Koefisien, variabel, konstanta dan suku 

1. 2 Operasi hitung pada bentuk aljabar 

C. INDIKATOR 

1. 1. 1 Menjelaskan pengertian koefisien, variabel, konstanta dan suku. 

1. 2. 1 Menyelesaikan operasi tambah dan kurang pada bentuk aljabar. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Siswa dapat Menjelaskan pengertian koefisien, variabel, konstanta dan 

suku  

 Siswa dapat Menyelesaikan operasi tambah dan kurang pada bentuk 

aljabar. 

E. KARAKTER YANG DIHARAPKAN 

 Siswa dapat dilatih karakter disiplin melalui tugas dan aturan yang 

diberikan oleh guru dan mengikuti komitmen yang ada. 

 Siswa dapat dilatih karakter kerja keras dan tekun melalui tugas yang 

diberikan oleh guru. 

 Siswa dapat dilatih karakter demokratis melalui kegiatan diskusi 

dalam kelompok untuk saling memberikan pendapat. 
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 Siswa dapat dilatih karakter tanggung jawab melalui tanggung jawab 

yang diberikan kepada masing-masing siswa. 

F. MATERI AJAR 

Faktorisasi bentuk Aljabar 

G. MODEL PEMBELAJARAN/METODE PEMBELAJARAN 

 Model Pembelajaran : Creative Problem Solving (CPS) 

 Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya jawab, Diskusi, Tugas 

Kelompok 

H. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Karakter 

yang 

diharapkan 

Alokasi 

waktu 

Tahap Awal 

 

10 

menit 

a. Guru membuka pelajaran 

 Membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam 

 Menanyakan keadaan 

siswa 

 Mengecek kehadiran 

siswa 

 

 

 

 Mengkondisikan siswa 

agar siap mengikuti 

pembelajaran 

 

 

b. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 Menentukan subtopik 

yang akan dipelajari 

yaitu Menjelaskan 

pengertian koefisien, 

variabel, konstanta dan 

 

 Siswa menjawab 

salam dari guru. 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru. 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan dari guru 

dalam mengecek 

kehadiran siswa. 

 

 Siswa 

mempersiapkan alat 

tulis yang akan 

digunakan selama 

pembelajaran. 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

subtopik yang 

disampaikan guru. 
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suku dan 

Menyelesaikan operasi 

tambah dan kurang 

pada bentuk aljabar. 

 

 Menjelaskan tujuan 

pembelajaran yaitu 

siswa dapat 

Menjelaskan pengertian 

koefisien, variabel, 

konstanta dan suku dan 

Menyelesaikan operasi 

tambah dan kurang 

pada bentuk aljabar. 

 Menginformasikan 

pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu 

Pembelajaran Creative 

Problem Solving. 

 Menyampaikan 

langkah-langkah 

pembelajaran Creative 

Problem Solving. 

 

 

c. Guru menyampaikan 

motivasi 

 Mengingatkan kembali 

materi yang telah 

dipelajari pada saat 

duduk di kelas VII yaitu 

tentang bentuk-bentuk 

aljabar dan 

mengingatkan kembali 

istilah-istilah yang 

terdapat pada bentuk 

aljabar yaitu variabel, 

konstanta, koefisien dan 

suku. 

 Memotivasi siswa 

 
 
 
 
 
 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

tujuan pembelajaran 

yang disampaikan 

guru. 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

langkah-langkah 

pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

 

 

 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan dari guru 

dan siswa bertanya 

kepada guru materi 

yang belum jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa 
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dengan menyampaikan 

pentingnya mempelajari 

materi faktorisasi suku 

aljabar. 

 Bertanya kepada siswa 

mengenai contoh-

contoh dalam 

kehidupan sehari-hari 

berdasarkan materi 

yang akan dipelajari. 

 Memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

menyampaikan 

pendapat mengenai 

contoh berdasarkan 

materi yang akan 

dipelajari. Contohnya : 

menyebutkan mana 

yang merupakan suku 

sejenis dan suku yang 

tidak sejenis. 

memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan guru. 

 

 

 

 

 

 Siswa menyampaikan 

pendapat mengenai 

contoh berdasarkan 

materi yang akan 

dipelajari. 

 

Tahap Inti 
 60 

menit 

Eksplorasi 

d. Guru menyampaikan 

materi pelajaran 

 Menyampaikan materi 

pelajaran yaitu 

pengertian koefisien, 

variabel, konstanta dan 

suku dan operasi 

tambah dan kurang 

pada bentuk aljabar. 

 

 Memberikan contoh 

soal berdasarkan materi 

yang disampaikan dan 

meminta siswa untuk 

mengerjakan. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

san memperhatikan 

materi yang 

disampaikan guru. 

 

 

 

 

 Siswa 

memperhatikan dan 

mengerjakan contoh 

soal yang diberikan 

guru. 
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 Guru membahas 

penyelesaian dari 

contoh soal. 

 

 Memberikan 

kesempatan siswa untuk 

bertanya dan 

menanyakan kepada 

siswa apakah sudah 

paham atau belum 

terhadap penyelesaian 

dari contoh soal. 

e. Guru membagi siswa ke 

dalam kelompok 

 Membagi siswa menjadi 

menjadi 9 kelompok 

yang setiap 

kelompoknya terdiri 

dari 5 siswa. 

 

 Meminta siswa untuk 

berkelompok sesuai 

dengan kelompok yang 

telah ditentukan. 

 

 Memandu siswa untuk 

tertib dalam 

berkelompok. 

 Membagi LKS kepada 

masing-masing 

kelompok untuk 

dibahas bersama 

kelompoknya. 

 

 Siswa bersama-sama 

guru membahas 

penyelesaian dari 

contoh soal. 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

pembagian kelompok 

yang 

disampaikanoleh 

guru. 

 Siswa berkelompok 

sesuai dengan 

kelompok yang telah 

ditentukan. 

 

 Siswa tertib dalam 

berkelompok. 

 

 Siswa menerima 

LKS 

 

 

Tahap Klarifikasi Masalah 

f. Guru menjelaskan  

Permasalahan yang ada 

pada LKS 

 Menjelaskan 

permasalahan yang ada 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

 

 

 

 

 

 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ...,DIAN SAHRA ROVIQOH  MATEMATIIA FKIP, UMP2016



114 
 

pada LKS bahwa soal-

soal yang ada pada LKS 

berkaitan dengan 

pengertian dan operasi 

hitung pada bentuk 

aljabar. 

 

 Menjelaskan cara 

mengerjakan LKS yaitu 

meminta siswa untuk 

mendiskusikan lembar 

kerja yang telah 

diberikan dengan 

kelompok.  

 Meminta siswa untuk 

mengerjakan dan 

mendiskusikan LKS 

dengan anggota dalam 

satu kelompok. 

 Guru memberikan 

kesempatan masing-

masing kelompok untuk 

menanyakan mengenai 

permasalahan yang ada 

dalam LKS jika masih 

ada yang belum 

dipahami. 

penjelasan guru. 

 

 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

cara mengerjakan 

LKS yang 

disampaikan guru. 

 

 

 Siswa mengerjakan 

dan mendiskusikan 

LKS dengan anggota 

dalam satu 

kelompok. 

 Siswa aktif bertanya 

jika masih ada yang 

belum dipahami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

Demokrasi 

Tanggung 

jawab 

Tekun 

Kerja keras 

Tahap Pengungkap 

Gagasan 

g. Guru mengarahkan siswa 

dalam mengungkapkan 

pendapatnya dalam 

penyelesaian masalah 

 Mengarahkan siswa 

dalam proses mencari 

jawaban. 

 

 Memberikan bimbingan 

kepada siswa apabila 

mengalami kesulitan. 

 

 

 

 

 

 

 Siswa aktif dalam 

mencari solusi 

jawaban. 

 

 Siswa mengerjakan 

LKS dan aktif 

bertanya jika 

 

 

 

 

 

 

Kerja keras 

 

 

Demokrasi 
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 Memberikan 

kesempatan kepada 

masing-masing 

kelompok untuk 

mengungkapkan 

pendapatnya dalam 

menyelesaikan 

permasalahannya. 

Contohnya para 

kelompok mulai 

menemukan 

kemungkinan-

kemungkinan strategi 

pemecahan masalah. 

 Guru mengawasi 

jalannya diskusi agar 

suasana kelas tetap 

kondusif, 

memperingatkan siswa 

yang tidak berdiskusi 

dan mengganggu 

temannya. 

mengalami kesulitan. 

 Siswa 

mengungkapkan 

pendapat sebanyak-

banyaknya yang 

berkaitan dengan 

strategi atau solusi 

pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa berdiskusi 

dengan kelompoknya 

dan tetap menjaga 

suasana kelas agar 

tetap kondusif 

Demokrasi 

Kerja keras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

Demokratis 

Tahap Evaluasi dan Seleksi 

h. Guru membantu siswa 

dalam mengevaluasi dan 

menyeleksi dalam 

penyelesaian masalah. 

 Guru mengecek hasil 

diskusi siswa sejauh 

mana mereka dalam 

menemukan 

kemungkinan-

kemungkinan strategi 

pemecahan masalah. 

 Membimbing siswa 

dalam mengevaluasi 

berbagai pengungkap 

gagasan dalam 

memecahkan 

 

 

 

 

 

 Siswa bertanya 

kepada guru apabila 

mengalami kesulitan. 

 

 

 

 

 Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerja keras 
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permasalahan dalam 

LKS. 

 Membantu siswa dalam 

menyeleksi berbagai 

kemungkinan-

kemungkinan solusi, 

sehingga siswa dapat 

memilih strategi-

strategi yang dianggap 

mudah dan efektif. 

 Guru berkeliling 

memperhatikan 

pekerjaan siswa dan 

memberikan 

pengarahan pada siswa 

apabila ada siswa yang 

bertanya serta 

memberikan motivasi 

kepada siswa supaya 

jangan takut dan malu 

untuk bertanya kepada 

guru apabila mengalami 

kesulitan dalam 

menyelesaikan 

permasalahan yang ada 

dalam LKS. 

 

 

 Siswa 

memperhatikan 

penjelsan guru. 

 

 

 

 

 

 Siswa bertanya 

kepada guru apabila 

ada yang masih 

belum jelas. 

 

 

Kerja keras 

Tanggung 

jawab 

 

 

 

 

 

Demokratis 

Tahap Implementasi 

i. Guru mengarahkan siswa 

dalam menyelesaikan 

permasalahan 

 Memberikan 

kesempatan masing-

masing kelompok untuk 

memutuskan strategi 

pemecahan masalah 

dalam permasalahan 

yang dihadapi. 

 Membimbing siswa 

dalam menyelesaikan 

masalah. 

 

 

 

 

 Masing-masing 

kelompok 

memutuskan strategi 

pemecahan masalah 

yang akan dihadapi. 

 

 

 Siswa bersama 

kelompoknya 

merespon dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokratis 
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 Memberikan 

kesempatan perwakilan 

dari masing-masing 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

 

 Memberikan 

kesempatan pada 

kelompok lain untuk 

bertanya serta 

memberikan saran dan 

kritik, sehingga 

diperoleh solusi yang 

optimal yang berkaitan 

dengan pemecahan 

masalah. 

 

antusias, 

 Kelompok yang 

sudah dipilih oleh 

guru mempersiapkan 

diri untuk 

mempersentasikan 

hasil diskusinya. 

 

 Masing-masing 

kelompok bertanya 

serta memberi saran 

dan kritik kepada 

kelompok lainnya. 

 

Tanggung 

jawab 

Disiplin 

Demokratis 

 

 

 

Demokratis 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

j. Guru mengevaluasi hasil 

diskusi siswa 

 Guru mengecek hasil 

presentasi dari 

perwakilan kelompok 

secara bersama-sama, 

dan membahas masalah 

secara bersama-sama 

apakah jawaban siswa 

benar atau kurang tepat. 

 Membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka 

dan proses yang mereka 

gunakan. 

 Meminta siswa untuk 

menyimpulkan hasil 

diskusi. 

 Membimbing siswa 

 

 

 

 Siswa 

memperhatikan dan 

bertanyaapabila 

belum paham. 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

penjelasan guru serta 

memperbaiki 

kesalahan. 

 

 Siswa 

mengumpulkan hasil 

diskusi kelompok. 

 Siswa menjawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

Tanggung 

jawab 
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untuk menarik 

kesimpulan secara 

bersama-sama tentang 

ulasan materi yang telah 

dipelajari. 

pertanyaan guru dan 

membuat kesimpulan 

berdasarkan hasil 

diskusi. 

Tahap Akhir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokratis 

 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

10 

menit 

k. Guru menutup pelajaran 

 Bersama siswa 

menyimpulkan subtopik 

yang telah dipelajari 

dan mencatat hasil 

kesimpulan serta 

meminta siswa untuk 

menyampaikan 

kesimpulan. 

 Meminta siswa untuk 

mempelajari kembali 

materi yang telah 

disampaikan dirumah 

dan meminta siswa 

untuk rajin belajar. 

 Meminta siswa untuk 

mempelajari dan 

mempersiapkan materi 

yang akan dipelajari 

pada pertemuan 

selanjutnya. 

 Menutup pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam. 

 

 Siswa bersama 

dengan guru 

menyimpulkan 

subtopik yang telah 

dipelajari. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

informasi yang 

disampaikan guru. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

informasi yang 

disampaikan guru. 

 

 

 

 Siswa menjawab 

salam dari guru. 

 

 

I. MEDIA 

 Alat  : White board, lembar kerja siswa dan alat tulis 

lainnya. 

 Sumber Belajar :  

- Nuharini, Dewi. 2008. Matematika konsep dan aplikasinya : untuk 

SMP/MTs kelas VIII. Jakarta : PT Putra Nugraha. 
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- Wagiyo, dkk. 2008. Pegangan belajar matematika I untuk 

SMP.MTs kelas VII. Jakarta : Depdiknas 

J. PENILAIAN 

 Teknik   : Tes dan penugasan 

 Bentuk Instrumen  : Tes tertulis bentuk uraian 

 Contoh Instrumen 

Sederhanakan bentuk aljabar berikut! 

Tentukan hasil penjumlahan  

Penyelesaian : 

  

  

 → kelompokan suku-suku sejenis 

 → sifat distributif 

  

 

Penilaian : 

Nilai    =   x 100 
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Jatilawang, .......................... 2013  

 

Guru Mata Pelajaran           Peneliti 

      

Feranita Utami, S.Pd     Dian Zahrah Roviqoh 

NIK. 090715 121     NIM. 0801060070 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

(Pertemuan 2 Siklus 1) 

Nama Sekolah : MTs Ma’arif NU 1 Jatilawang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ 1 (Satu) 

Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

2. Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi dan persamaan garis lurus 

B. KOMPETENSI DASAR 

3. 2 Operasi hitung pada bentuk aljabar 

C. INDIKATOR 

1. 2. 3 Menyelesaikan operasi perkalian pada bentuk aljabar. 

1. 2. 4 Menyelesaikan perpangkatan bentuk aljabar 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Siswa dapat menyelesaikan operasi perkalian pada bentuk aljabar 

 Siswa dapat menyelesaikan perpangkatan bentuk aljabar 

E. KARAKTER YANG DIHARAPKAN 

 Siswa dapat dilatih karakter disiplin melalui tugas dan aturan yang 

diberikan oleh guru dan mengikuti komitmen yang ada. 

 Siswa dapat dilatih karakter kerja keras dan tekun melalui tugas yang 

diberikan oleh guru. 

 Siswa dapat dilatih karakter demokratis melalui kegiatan diskusi 

dalam kelompok untuk saling memberikan pendapat. 
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 Siswa dapat dilatih karakter tanggung jawab melalui tanggung jawab 

yang diberikan kepada masing-masing siswa. 

F. MATERI AJAR 

Faktorisasi bentuk Aljabar 

G. MODEL PEMBELAJARAN/METODE PEMBELAJARAN 

 Model Pembelajaran : Creative Problem Solving (CPS) 

 Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya jawab, Diskusi, Tugas 

Kelompok 

H. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Karakter 

yang 

diharapkan 

Alokasi 

waktu 

Tahap Awal 

 

10 e

ni

t 

a. Guru membuka palajaran 

 Membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam 

 Menanyakan keadaan 

siswa 

 Mengecek kehadiran 

siswa 

 

 

 

 Mengkondisikan siswa 

agar siap mengikuti 

pembelajaran 

 

 

b. Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

 Menentukan subtopik 

yang akan dipelajari yaitu 

operasi hitung perkalian 

pada bentuk aljabar dan 

perpangkatan bentuk 

aljabar. 

 Menjelaskan tujuan 

 

 Siswa menjawab salam 

dari guru. 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru. 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan dari guru 

dalam mengecek 

kehadiran siswa. 

 

 

 Siswa mempersiapkan 

alat tulis yang akan 

digunakan selama 

pembelajaran. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

subtopik yang 

disampaikan guru. 
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pembelajaran yaitu Siswa 

dapat menyelesaikan 

operasi kali pada bentuk 

aljabar dan Siswa dapat 

menyelesaikan 

perpangkatan bentuk 

aljabar. 

 Menginformasikan 

pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu 

Pembelajaran Creative 

Problem Solving. 

 Menyampaikan langkah-

langkah pembelajaran 

Creative Problem Solving. 

 

 

 

c. Guru menyampaikan 

motivasi 

 Mengingatkan kembali 

materi yang telah 

dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya yaitu 

pengertian koefisien, 

variabel, konstanta dan 

suku dan operasi tambah 

dan kurang pada bentuk 

aljabar. 

 

 Memotivasi siswa dengan 

menyampaikan 

pentingnya mempelajari 

materi faktorisasi suku 

aljabar. 

 

 Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapat 

mengenai contoh 

berdasarkan materi yang 

akan dipelajari. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

tujuan pembelajaran 

yang disampaikan guru. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

langkah-langkah 

pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

 

 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan dari guru 

dan siswa bertanya 

kepada guru materi yang 

belum jelas yang telah 

disampaikan pada 

pertemuan sebelumnya. 

 

 

 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 

 Siswa menyampaikan 

pendapat mengenai 

contoh berdasarkan 

materi yang akan 

dipelajari. 
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Tahap Inti  60 menit 

Eksplorasi 

d. Guru menyampaikan materi 

pelajaran 

 Menyampaikan materi 

pelajaran yaitu operasi 

kali pada bentuk aljabar 

dan perpangkantan bentuk 

aljabar 

 Memberikan contoh soal 

berdasarkan materi yang 

disampaikan dan meminta 

siswa untuk mengerjakan. 

 

 Guru membahas 

penyelesaian dari contoh 

soal. 

 

 Memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya dan 

menanyakan kepada siswa 

apakah sudah paham atau 

belum terhadap 

penyelesaian dari contoh 

soal. 

e. Guru membagi siswa ke 

dalam kelompok 

 Membagi siswa menjadi 

menjadi 9 kelompok yang 

setiap kelompoknya terdiri 

dari 5 siswa. 

 

 Meminta siswa untuk 

berkelompok sesuai 

dengan kelompok yang 

telah ditentukan. 

 Memandu siswa untuk 

tertib dalam berkelompok. 

 Membagi LKS kepada 

masing-masing kelompok 

untuk dibahas bersama 

kelompoknya. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

san memperhatikan 

materi yang 

disampaikan guru. 

 

 Siswa memperhatikan 

dan mengerjakan contoh 

soal yang diberikan 

guru. 

 

 Siswa bersama-sama 

guru membahas 

penyelesaian dari contoh 

soal. 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

pembagian kelompok 

yang disampaikanoleh 

guru. 

 Siswa berkelompok 

sesuai dengan kelompok 

yang telah ditentukan. 

 

 Siswa tertib dalam 

berkelompok. 

 Siswa menerima LKS 

  

Tahap Klarifikasi Masalah 

f. Guru menjelaskan  

Permasalahan yang ada pada 
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LKS 

 Menjelaskan 

permasalahan yang ada 

pada LKS bahwa soal-soal 

yang ada pada LKS 

berkaitan dengan operasi 

hitung kali pada bentuk 

aljabar dan perpangkatan 

bentuk aljabar. 

 Menjelaskan cara 

mengerjakan LKS yaitu 

meminta siswa untuk 

mendiskusikan lembar 

kerja yang telah diberikan 

dengan kelompok.  

 Meminta siswa untuk 

mengerjakan dan 

mendiskusikan LKS 

dengan anggota dalam 

satu kelompok. 

 Guru memberikan 

kesempatan masing-

masing kelompok untuk 

menanyakan mengenai 

permasalahan yang ada 

dalam LKS jika masih ada 

yang belum dipahami. 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan cara 

mengerjakan LKS yang 

disampaikan guru. 

 

 

 Siswa mengerjakan dan 

mendiskusikan LKS 

dengan anggota dalam 

satu kelompok. 

 

 Siswa aktif bertanya jika 

masih ada yang belum 

dipahami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

Demokrasi 

Tanggung 

jawab 

Tekun 

Kerja keras 

Tahap Pengungkap Gagasan 

g. Guru mengarahkan siswa 

dalam mengungkapkan 

pendapatnya dalam 

penyelesaian masalah 

 Mengarahkan siswa dalam 

proses mencari jawaban. 

 Memberikan bimbingan 

kepada siswa apabila 

mengalami kesulitan. 

 Memberikan kesempatan 

kepada masing-masing 

kelompok untuk 

mengungkapkan 

pendapatnya dalam 

menyelesaikan 

permasalahannya. 

Contohnya para kelompok 

mulai menemukan 

 

 

 

 

 

 Siswa aktif dalam 

mencari solusi jawaban. 

 Siswa mengerjakan LKS 

dan aktif bertanya jika 

mengalami kesulitan. 

 Siswa mengungkapkan 

pendapat sebanyak-

banyaknya yang 

berkaitan dengan 

strategi atau solusi 

pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

Kerja keras 

 

 

Demokrasi 

 

Demokrasi 

Kerja keras 
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kemungkinan-

kemungkinan strategi 

pemecahan masalah. 

 Guru mengawasi jalannya 

diskusi agar suasana kelas 

tetap kondusif, 

memperingatkan siswa 

yang tidak berdiskusi dan 

mengganggu temannya. 

 

 

 

 Siswa berdiskusi dengan 

kelompoknya dan tetap 

menjaga suasana kelas 

agar tetap kondusif 

 

 

 

Disiplin 

Demokratis 

Tahap Evaluasi dan Seleksi 

h. Guru membantu siswa dalam 

mengevaluasi dan 

menyeleksi dalam 

penyelesaian masalah. 

 Guru mengecek hasil 

diskusi siswa sejauh mana 

mereka dalam 

menemukan 

kemungkinan-

kemungkinan strategi 

pemecahan masalah. 

 Membimbing siswa dalam 

mengevaluasi berbagai 

pengungkap gagasan 

dalam memecahkan 

permasalahan dalam LKS. 

 Membantu siswa dalam 

menyeleksi berbagai 

kemungkinan-

kemungkinan solusi, 

sehingga siswa dapat 

memilih strategi-strategi 

yang dianggap mudah dan 

efektif. 

 Guru berkeliling 

memperhatikan pekerjaan 

siswa dan memberikan 

pengarahan pada siswa 

apabila ada siswa yang 

bertanya serta 

memberikan motivasi 

kepada siswa supaya 

jangan takut dan malu 

untuk bertanya kepada 

guru apabila mengalami 

kesulitan dalam 

 

 

 

 

 

 Siswa bertanya kepada 

guru apabila mengalami 

kesulitan. 

 

 

 

 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 Siswa memperhatikan 

penjelsan guru. 

 

 

 

 

 

 

 Siswa bertanya kepada 

guru apabila ada yang 

masih belum jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerja keras 

 

 

 

 

Kerja keras 

Tanggung 

jawab 

 

 

 

 

 

 

Demokratis 
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menyelesaikan 

permasalahan yang ada 

dalam LKS. 

Tahap Implementasi 

i. Guru mengarahkan siswa 

dalam menyelesaikan 

permasalahan 

 Memberikan kesempatan 

masing-masing kelompok 

untuk memutuskan 

strategi pemecahan 

masalah dalam 

permasalahan yang 

dihadapi. 

 Membimbing siswa dalam 

menyelesaikan masalah. 

 

 Memberikan kesempatan 

perwakilan dari masing-

masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

 

 Memberikan kesempatan 

pada kelompok lain untuk 

bertanya serta 

memberikan saran dan 

kritik, sehingga diperoleh 

solusi yang optimal yang 

berkaitan dengan 

pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 Masing-masing 

kelompok memutuskan 

strategi pemecahan 

masalah yang akan 

dihadapi. 

 

 

 Siswa bersama 

kelompoknya merespon 

dengan antusias, 

 Kelompok yang sudah 

dipilih oleh guru 

mempersiapkan diri 

untuk 

mempersentasikan hasil 

diskusinya. 

 Masing-masing 

kelompok bertanya serta 

memberi saran dan 

kritik kepada kelompok 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokratis 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

Disiplin 

Demokratis 

 

 

Demokratis 

 

 

 

 

 

 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ...,DIAN SAHRA ROVIQOH  MATEMATIIA FKIP, UMP2016



128 
 

Konfirmasi 

j. Guru mengevaluasi hasil 

diskusi siswa 

 Guru mengecek hasil 

presentasi dari perwakilan 

kelompok secara bersama-

sama, dan membahas 

masalah secara bersama-

sama apakah jawaban 

siswa benar atau kurang 

tepat. 

 Membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan 

proses yang mereka 

gunakan. 

 Meminta siswa untuk 

menyimpulkan hasil 

diskusi. 

 Membimbing siswa untuk 

menarik kesimpulan 

secara bersama-sama 

tentang ulasan materi yang 

telah dipelajari. 

 

 

 

 Siswa memperhatikan 

dan bertanyaapabila 

belum paham. 

 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

penjelasan guru serta 

memperbaiki kesalahan. 

 

 

 Siswa mengumpulkan 

hasil diskusi kelompok. 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan guru dan 

membuat kesimpulan 

berdasarkan hasil 

diskusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

Tanggung 

jawab 

 

Tahap Akhir  10 menit 
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k. Guru menutup pelajaran 

 Bersama siswa 

menyimpulkan subtopik 

yang telah dipelajari dan 

mencatat hasil kesimpulan 

serta meminta siswa untuk 

menyampaikan 

kesimpulan. 

 Meminta siswa untuk 

mempelajari kembali 

materi yang telah 

disampaikan dirumah dan 

meminta siswa untuk rajin 

belajar. 

 Meminta siswa untuk 

mempelajari dan 

mempersiapkan materi 

yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

 Menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

 

 Siswa bersama dengan 

guru menyimpulkan 

subtopik yang telah 

dipelajari. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

informasi yang 

disampaikan guru. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

informasi yang 

disampaikan guru. 

 

 

 Siswa menjawab salam 

dari guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokrasi 

 

 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

 

I. MEDIA 

 Alat  : White board, lembar kerja siswa dan alat tulis 

lainnya. 

 Sumber Belajar :  

- Nuharini, Dewi. 2008. Matematika konsep dan aplikasinya : untuk 

SMP/MTs kelas VII. Jakarta : PT Putra Nugraha. 

- Wagiyo, dkk. 2008. Pegangan belajar matematika I untuk 

SMP.MTs kelas VII. Jakarta : Depdiknas 

J. PENILAIAN 

 Teknik  : Tes dan penugasan 

 Bentuk Instrumen : Tes tertulis bentuk uraian 

 Contoh Instrumen 

Sederhankan bentuk Aljabar berikut 
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Jawab: 

  

  

Penilaian : 

Nilai    =   x 100 

Jatilawang, .......................... 2013  

 

Guru Mata Pelajaran           Peneliti 

      

Feranita Utami, S.Pd     Dian Zahrah Roviqoh 

NIK. 090715 121     NIM. 0801060070 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

(Pertemuan 1 Siklus 2) 

Nama Sekolah : MTs Ma’arif NU 1 Jatilawang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ 1 (Satu) 

Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

3. Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi dan persamaan garis lurus 

B. KOMPETENSI DASAR 

1. 2 Operasi hitung pada bentuk aljabar 

1. 3 Pemfaktoran bentuk aljabar 

C. INDIKATOR 

2. 2. 5 Menyelesaikan operasi bagi pada bentuk aljabar. 

1. 3. 1 Menentukan Faktor suku aljabar dengan bentuk 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Siswa dapat menyelesaikan operasi bagi pada bentuk aljabar 

 Siswa dapat Menentukan Faktor suku aljabar dengan bentuk 

  

E. KARAKTER YANG DIHARAPKAN 

 Siswa dapat dilatih karakter disiplin melalui tugas dan aturan yang 

diberikan oleh guru dan mengikuti komitmen yang ada. 
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 Siswa dapat dilatih karakter kerja keras dan tekun melalui tugas yang 

diberikan oleh guru. 

 Siswa dapat dilatih karakter demokratis melalui kegiatan diskusi 

dalam kelompok untuk saling memberikan pendapat. 

 Siswa dapat dilatih karakter tanggung jawab melalui tanggung jawab 

yang diberikan kepada masing-masing siswa. 

F. MATERI AJAR 

Faktorisasi bentuk Aljabar 

G. MODEL PEMBELAJARAN/METODE PEMBELAJARAN 

 Model Pembelajaran : Creative Problem Solving (CPS) 

 Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya jawab, Diskusi, Tugas 

Kelompok 

H. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Karakter 

yang 

diharapkan 

Alokasi 

waktu 

Tahap Awal 

 

10 e

ni

t 

a. Guru membuka palajaran 

 Membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam 

 Menanyakan keadaan 

siswa 

 Mengecek kehadiran 

siswa 

 

 

 Mengkondisikan siswa 

agar siap mengikuti 

pembelajaran 

 

 

b. Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

 Menentukan subtopik 

yang akan dipelajari  

 

 

 Siswa menjawab salam 

dari guru. 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru. 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan dari guru 

dalam mengecek 

kehadiran siswa. 

 

 Siswa mempersiapkan 

alat tulis yang akan 

digunakan selama 

pembelajaran. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 
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 Menjelaskan tujuan 

pembelajaran yaitu siswa 

dapat menyelesaikan 

operasi bagi pada bentuk 

aljabar dan Menentukan 

Faktor suku aljabar 

dengan bentuk 

. 

 

 Menginformasikan 

pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu 

Pembelajaran Creative 

Problem Solving. 

 Menyampaikan langkah-

langkah pembelajaran 

Creative Problem Solving. 

 

 

 

c. Guru menyampaikan 

motivasi 

 Mengingatkan kembali 

materi yang telah 

dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya yaitu operasi 

hitung perkalian pada 

bentuk aljabar dan 

perpangkatan bentuk 

aljabar. 

 Memotivasi siswa dengan 

menyampaikan 

pentingnya mempelajari 

materi faktorisasi suku 

aljabar. 

 Bertanya kepada siswa 

mengenai contoh-contoh 

dalam kehidupan sehari-

hari berdasarkan materi 

yang akan dipelajari. 

 Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapat 

subtopik yang 

disampaikan guru. 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

tujuan pembelajaran 

yang disampaikan guru. 

 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

langkah-langkah 

pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

 

 

 

 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan dari guru 

dan siswa bertanya 

kepada guru materi yang 

belum jelas yang telah 

disampaikan pada 

pertemuan sebelumnya. 

 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan guru. 

 

 

 Siswa menyampaikan 

pendapat mengenai 

contoh berdasarkan 
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mengenai contoh 

berdasarkan materi yang 

akan dipelajari.  

materi yang akan 

dipelajari. 

 

Tahap Inti  60 menit 

Eksplorasi 

d. Guru menyampaikan materi 

pelajaran 

 Menyampaikan materi 

pelajaran yaitu operasi 

hitung bagi pada bentuk 

aljabar dan pemfaktoran. 

 Memberikan contoh soal 

berdasarkan materi yang 

disampaikan dan meminta 

siswa untuk mengerjakan. 

 Guru membahas 

penyelesaian dari contoh 

soal. 

 

 Memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya dan 

menanyakan kepada siswa 

apakah sudah paham atau 

belum terhadap 

penyelesaian dari contoh 

soal. 

e. Guru membagi siswa ke 

dalam kelompok 

 Membagi siswa menjadi 

menjadi 9 kelompok yang 

setiap kelompoknya terdiri 

dari 5 siswa. 

 

 Meminta siswa untuk 

berkelompok sesuai 

dengan kelompok yang 

telah ditentukan. 

 Memandu siswa untuk 

tertib dalam berkelompok. 

 Membagi LKS kepada 

masing-masing kelompok 

untuk dibahas bersama 

kelompoknya. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

san memperhatikan 

materi yang 

disampaikan guru. 

 Siswa memperhatikan 

dan mengerjakan contoh 

soal yang diberikan 

guru. 

 Siswa bersama-sama 

guru membahas 

penyelesaian dari contoh 

soal. 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

pembagian kelompok 

yang disampaikanoleh 

guru. 

 Siswa berkelompok 

sesuai dengan kelompok 

yang telah ditentukan. 

 

 Siswa tertib dalam 

berkelompok. 

 Siswa menerima LKS 

 

 

 

Tahap Klarifikasi Masalah 

f. Guru menjelaskan  
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Permasalahan yang ada pada 

LKS 

 Menjelaskan 

permasalahan yang ada 

pada LKS bahwa soal-soal 

yang ada pada LKS 

berkaitan dengan operasi 

hitung bagi pada aljabar 

dan pemfaktoran. 

 Menjelaskan cara 

mengerjakan LKS yaitu 

meminta siswa untuk 

mendiskusikan lembar 

kerja yang telah diberikan 

dengan kelompok.  

 Meminta siswa untuk 

mengerjakan dan 

mendiskusikan LKS 

dengan anggota dalam 

satu kelompok. 

 Guru memberikan 

kesempatan masing-

masing kelompok untuk 

menanyakan mengenai 

permasalahan yang ada 

dalam LKS jika masih ada 

yang belum dipahami. 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan cara 

mengerjakan LKS yang 

disampaikan guru. 

 

 

 Siswa mengerjakan dan 

mendiskusikan LKS 

dengan anggota dalam 

satu kelompok. 

 

 Siswa aktif bertanya jika 

masih ada yang belum 

dipahami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

Demokrasi 

Tanggung 

jawab 

Tekun 

Kerja keras 

Tahap Pengungkap Gagasan 

g. Guru mengarahkan siswa 

dalam mengungkapkan 

pendapatnya dalam 

penyelesaian masalah 

 Mengarahkan siswa dalam 

proses mencari jawaban. 

 Memberikan bimbingan 

kepada siswa apabila 

mengalami kesulitan. 

 Memberikan kesempatan 

kepada masing-masing 

kelompok untuk 

mengungkapkan 

pendapatnya dalam 

menyelesaikan 

permasalahannya. 

Contohnya para kelompok 

mulai menemukan 

 

 

 

 

 

 Siswa aktif dalam 

mencari solusi jawaban. 

 Siswa mengerjakan LKS 

dan aktif bertanya jika 

mengalami kesulitan. 

 Siswa mengungkapkan 

pendapat sebanyak-

banyaknya yang 

berkaitan dengan 

strategi atau solusi 

pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerja keras 

 

Demokratis 

 

 

Demokratis 

Kerja keras 
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kemungkinan-

kemungkinan strategi 

pemecahan masalah. 

 Guru mengawasi jalannya 

diskusi agar suasana kelas 

tetap kondusif, 

memperingatkan siswa 

yang tidak berdiskusi dan 

mengganggu temannya. 

 

 

 Siswa berdiskusi dengan 

kelompoknya dan tetap 

menjaga suasana kelas 

agar tetap kondusif 

 

 

 

Disiplin 

Demokratis 

Tahap Evaluasi dan Seleksi 

h. Guru membantu siswa dalam 

mengevaluasi dan 

menyeleksi dalam 

penyelesaian masalah. 

 Guru mengecek hasil 

diskusi siswa sejauh mana 

mereka dalam 

menemukan 

kemungkinan-

kemungkinan strategi 

pemecahan masalah. 

 Membimbing siswa dalam 

mengevaluasi berbagai 

pengungkap gagasan 

dalam memecahkan 

permasalahan dalam LKS. 

 Membantu siswa dalam 

menyeleksi berbagai 

kemungkinan-

kemungkinan solusi, 

sehingga siswa dapat 

memilih strategi-strategi 

yang dianggap mudah dan 

efektif. 

 Guru berkeliling 

memperhatikan pekerjaan 

siswa dan memberikan 

pengarahan pada siswa 

apabila ada siswa yang 

bertanya serta 

memberikan motivasi 

kepada siswa supaya 

jangan takut dan malu 

untuk bertanya kepada 

guru apabila mengalami 

kesulitan dalam 

 

 

 

 

 

 Siswa bertanya kepada 

guru apabila mengalami 

kesulitan. 

 

 

 

 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 Siswa memperhatikan 

penjelsan guru. 

 

 

 

 

 

 

 Siswa bertanya kepada 

guru apabila ada yang 

masih belum jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerja keras 

 

 

 

 

Kerja keras 

Tanggung 

jawab 

 

 

 

 

 

 

Demokratis 
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menyelesaikan 

permasalahan yang ada 

dalam LKS. 

Tahap Implementasi 

i. Guru mengarahkan siswa 

dalam menyelesaikan 

permasalahan 

 Memberikan kesempatan 

masing-masing kelompok 

untuk memutuskan 

strategi pemecahan 

masalah dalam 

permasalahan yang 

dihadapi. 

 Membimbing siswa dalam 

menyelesaikan masalah. 

 

 Memberikan kesempatan 

perwakilan dari masing-

masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

 

 Memberikan kesempatan 

pada kelompok lain untuk 

bertanya serta 

memberikan saran dan 

kritik, sehingga diperoleh 

solusi yang optimal yang 

berkaitan dengan 

pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 Masing-masing 

kelompok memutuskan 

strategi pemecahan 

masalah yang akan 

dihadapi. 

 

 

 Siswa bersama 

kelompoknya merespon 

dengan antusias, 

 Kelompok yang sudah 

dipilih oleh guru 

mempersiapkan diri 

untuk 

mempersentasikan hasil 

diskusinya. 

 Masing-masing 

kelompok bertanya serta 

memberi saran dan 

kritik kepada kelompok 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokratis 

 

 

Tanggung 

jawab 

Disiplin 

Demokratis 

 

 

 

Demokratis 

 

Konfirmasi 

j. Guru mengevaluasi hasil 

diskusi siswa 

 Guru mengecek hasil 

presentasi dari perwakilan 

kelompok secara bersama-

sama, dan membahas 

masalah secara bersama-

sama apakah jawaban 

siswa benar atau kurang 

tepat. 

 Membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap 

 

 

 

 Siswa memperhatikan 

dan bertanya apabila 

belum paham. 

 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 
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penyelidikan mereka dan 

proses yang mereka 

gunakan. 

 Meminta siswa untuk 

menyimpulkan hasil 

diskusi. 

 Membimbing siswa untuk 

menarik kesimpulan 

secara bersama-sama 

tentang ulasan materi yang 

telah dipelajari. 

 

dan memperhatikan 

penjelasan guru serta 

memperbaiki kesalahan. 

 

 

 Siswa mengumpulkan 

hasil diskusi kelompok. 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan guru dan 

membuat kesimpulan 

berdasarkan hasil 

diskusi. 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

Tanggung 

jawab 

 

Tahap Akhir  

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokratis 

 

 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

10 menit 

k. Guru menutup pelajaran 

 Bersama siswa 

menyimpulkan subtopik 

yang telah dipelajari dan 

mencatat hasil kesimpulan 

serta meminta siswa untuk 

menyampaikan 

kesimpulan. 

 Meminta siswa untuk 

mempelajari kembali 

materi yang telah 

disampaikan dirumah dan 

meminta siswa untuk rajin 

belajar. 

 Meminta siswa untuk 

mempelajari dan 

mempersiapkan materi 

yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

 Menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

 

 Siswa bersama dengan 

guru menyimpulkan 

subtopik yang telah 

dipelajari. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

informasi yang 

disampaikan guru. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

informasi yang 

disampaikan guru. 

 

 

 Siswa menjawab salam 

dari guru. 

 

 

I. MEDIA 

 Alat  : White board, lembar kerja siswa dan alat tulis 

lainnya. 
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 Sumber Belajar :  

- Nuharini, Dewi. 2008. Matematika konsep dan aplikasinya : untuk 

SMP/MTs kelas VII. Jakarta : PT Putra Nugraha. 

- Wagiyo, dkk. 2008. Pegangan belajar matematika I untuk 

SMP.MTs kelas VII. Jakarta : Depdiknas 

J. PENILAIAN 

 Teknik  : Tes dan penugasan 

 Bentuk Instrumen : Tes tertulis bentuk uraian 

 Contoh Instrumen 

  

Penilaian : 

Nilai    =   x 100 

Jatilawang, .......................... 2013  

Guru Mata Pelajaran           Peneliti 

      

Feranita Utami, S.Pd     Dian Zahrah Roviqoh 

NIK. 090715 121     NIM. 0801060070 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

(Pertemuan 2 Siklus 2) 

Nama Sekolah : MTs Ma’arif NU 1 Jatilawang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ 1 (Satu) 

Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

1. Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi dan persamaan garis lurus. 

B. KOMPETENSI DASAR 

1. 3 Pemfaktoran bentuk aljabar 

C. INDIKATOR 

1. 3.  2  Menentukan faktor suku aljabar dengan bentuk selisih dua kuadrat 

1. 3. 3 Menentukan faktor suku aljabar dengan bentuk 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Siswa dapat Menentukan faktor suku aljabar dengan bentuk selisih 

dua kuadrat 

 Siswa dapat Menentukan faktor suku aljabar dengan bentuk 

 

E. KARAKTER YANG DIHARAPKAN 

 Siswa dapat dilatih karakter disiplin melalui tugas dan aturan yang 

diberikan oleh guru dan mengikuti komitmen yang ada. 
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 Siswa dapat dilatih karakter kerja keras dan tekun melalui tugas yang 

diberikan oleh guru. 

 Siswa dapat dilatih karakter demokratis melalui kegiatan diskusi 

dalam kelompok untuk saling memberikan pendapat. 

 Siswa dapat dilatih karakter tanggung jawab melalui tanggung jawab 

yang diberikan kepada masing-masing siswa. 

F. MATERI AJAR 

Faktorisasi bentuk Aljabar 

G. MODEL PEMBELAJARAN/METODE PEMBELAJARAN 

 Model Pembelajaran : Creative Problem Solving (CPS) 

 Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya jawab, Diskusi, Tugas 

Kelompok 

H. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Karakter 

yang 

diharapkan 

Alokasi 

waktu 

Tahap Awal 

 

10 e

ni

t 

a. Guru membuka palajaran 

 Membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam 

 Menanyakan keadaan 

siswa 

 Mengecek kehadiran 

siswa 

 

 

 

 Mengkondisikan siswa 

agar siap mengikuti 

pembelajaran 

 

 

b. Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

 Menentukan subtopik 

 

 Siswa menjawab salam 

dari guru. 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru. 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan dari guru 

dalam mengecek 

kehadiran siswa. 

 

 

 Siswa mempersiapkan 

alat tulis yang akan 

digunakan selama 

pembelajaran. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 
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yang akan dipelajari yaitu 

Menentukan faktor suku 

aljabar dengan bentuk 

selisih dua kuadrat dan 

bentuk 

 
 

 Menjelaskan tujuan 

pembelajaran yaitu siswa 

dapat Menentukan faktor 

suku aljabar dengan 

bentuk selisih dua kuadrat 

dan bentuk 

 
 

 Menginformasikan 

pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu 

Pembelajaran Creative 

Problem Solving. 

 Menyampaikan langkah-

langkah pembelajaran 

Creative Problem Solving. 

 

 

 

c. Guru menyampaikan 

motivasi 

 Mengingatkan kembali 

materi yang telah 

dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya yaitu 

menyelesaikan operasi 

bagi pada bentuk aljabar 

dan Menentukan Faktor 

suku aljabar dengan 

bentuk 

. 

 

 Memotivasi siswa dengan 

menyampaikan 

pentingnya mempelajari 

materi faktorisasi suku 

aljabar. 

 

dan memperhatikan 

subtopik yang 

disampaikan guru. 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

tujuan pembelajaran 

yang disampaikan guru. 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

langkah-langkah 

pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

 

 

 

 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan dari guru 

dan siswa bertanya 

kepada guru materi yang 

belum jelas yang telah 

disampaikan pada 

pertemuan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 
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 Bertanya kepada siswa 

mengenai contoh-contoh 

dalam kehidupan sehari-

hari berdasarkan materi 

yang akan dipelajari. 

 

 Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapat 

mengenai contoh 

berdasarkan materi yang 

akan dipelajari.  

 

 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan guru. 

 

 

 

 Siswa menyampaikan 

pendapat mengenai 

contoh berdasarkan 

materi yang akan 

dipelajari. 

 

Tahap Inti  60 menit 

Eksplorasi 

d. Guru menyampaikan materi 

pelajaran 

 Menyampaikan materi 

pelajaran yaitu 

Menentukan faktor suku 

aljabar dengan bentuk 

selisih dua kuadrat dan 

bentuk 

. 

 Memberikan contoh soal 

berdasarkan materi yang 

disampaikan dan meminta 

siswa untuk mengerjakan. 

 

 Guru membahas 

penyelesaian dari contoh 

soal. 

 

 Memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya dan 

menanyakan kepada siswa 

apakah sudah paham atau 

belum terhadap 

penyelesaian dari contoh 

soal. 

e. Guru membagi siswa ke 

dalam kelompok 

 Membagi siswa menjadi 

menjadi 9 kelompok yang 

setiap kelompoknya terdiri 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

san memperhatikan 

materi yang 

disampaikan guru. 

 

 

 

 

 Siswa memperhatikan 

dan mengerjakan contoh 

soal yang diberikan 

guru. 

 

 Siswa bersama-sama 

guru membahas 

penyelesaian dari contoh 

soal. 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 
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dari 5 siswa. 

 

 Meminta siswa untuk 

berkelompok sesuai 

dengan kelompok yang 

telah ditentukan. 

 Memandu siswa untuk 

tertib dalam berkelompok. 

 Membagi LKS kepada 

masing-masing kelompok 

untuk dibahas bersama 

kelompoknya. 

dan memperhatikan 

pembagian kelompok 

yang disampaikanoleh 

guru. 

 Siswa berkelompok 

sesuai dengan kelompok 

yang telah ditentukan. 

 

 Siswa tertib dalam 

berkelompok. 

 Siswa menerima LKS 

 

 

Tahap Klarifikasi Masalah 

f. Guru menjelaskan  

Permasalahan yang ada pada 

LKS 

 Menjelaskan 

permasalahan yang ada 

pada LKS bahwa soal-soal 

yang ada pada LKS 

berkaitan dengan 

pemfaktoran. 

 Menjelaskan cara 

mengerjakan LKS yaitu 

meminta siswa untuk 

mendiskusikan lembar 

kerja yang telah diberikan 

dengan kelompok.  

 Meminta siswa untuk 

mengerjakan dan 

mendiskusikan LKS 

dengan anggota dalam 

satu kelompok. 

 Guru memberikan 

kesempatan masing-

masing kelompok untuk 

menanyakan mengenai 

permasalahan yang ada 

dalam LKS jika masih ada 

yang belum dipahami. 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan cara 

mengerjakan LKS yang 

disampaikan guru. 

 

 

 Siswa mengerjakan dan 

mendiskusikan LKS 

dengan anggota dalam 

satu kelompok. 

 

 Siswa aktif bertanya jika 

masih ada yang belum 

dipahami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

Demokrasi 

Tanggung 

jawab 

Tekun 

Kerja keras 

 

Tahap Pengungkap Gagasan 

g. Guru mengarahkan siswa 

dalam mengungkapkan 

pendapatnya dalam 
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penyelesaian masalah 

 Mengarahkan siswa dalam 

proses mencari jawaban. 

 Memberikan bimbingan 

kepada siswa apabila 

mengalami kesulitan. 

 Memberikan kesempatan 

kepada masing-masing 

kelompok untuk 

mengungkapkan 

pendapatnya dalam 

menyelesaikan 

permasalahannya. 

Contohnya para kelompok 

mulai menemukan 

kemungkinan-

kemungkinan strategi 

pemecahan masalah. 

 Guru mengawasi jalannya 

diskusi agar suasana kelas 

tetap kondusif, 

memperingatkan siswa 

yang tidak berdiskusi dan 

mengganggu temannya. 

 

 Siswa aktif dalam 

mencari solusi jawaban. 

 Siswa mengerjakan LKS 

dan aktif bertanya jika 

mengalami kesulitan. 

 Siswa mengungkapkan 

pendapat sebanyak-

banyaknya yang 

berkaitan dengan 

strategi atau solusi 

pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 

 Siswa berdiskusi dengan 

kelompoknya dan tetap 

menjaga suasana kelas 

agar tetap kondusif 

 

Kerja keras 

 

Demokratis 

 

 

Demokratis 

Kerja keras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

Demokratis 

Tahap Evaluasi dan Seleksi 

h. Guru membantu siswa dalam 

mengevaluasi dan 

menyeleksi dalam 

penyelesaian masalah. 

 Guru mengecek hasil 

diskusi siswa sejauh mana 

mereka dalam 

menemukan 

kemungkinan-

kemungkinan strategi 

pemecahan masalah. 

 Membimbing siswa dalam 

mengevaluasi berbagai 

pengungkap gagasan 

dalam memecahkan 

permasalahan dalam LKS. 

 Membantu siswa dalam 

menyeleksi berbagai 

kemungkinan-

kemungkinan solusi, 

sehingga siswa dapat 

 

 

 

 

 

 Siswa bertanya kepada 

guru apabila mengalami 

kesulitan. 

 

 

 

 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 Siswa memperhatikan 

penjelsan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerja keras 

 

 

 

 

Kerja keras 

Tanggung 

jawab 
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memilih strategi-strategi 

yang dianggap mudah dan 

efektif. 

 Guru berkeliling 

memperhatikan pekerjaan 

siswa dan memberikan 

pengarahan pada siswa 

apabila ada siswa yang 

bertanya serta 

memberikan motivasi 

kepada siswa supaya 

jangan takut dan malu 

untuk bertanya kepada 

guru apabila mengalami 

kesulitan dalam 

menyelesaikan 

permasalahan yang ada 

dalam LKS. 

 

 

 

 

 Siswa bertanya kepada 

guru apabila ada yang 

masih belum jelas. 

 

 

 

 

Demokratis 

Tahap Implementasi 

i. Guru mengarahkan siswa 

dalam menyelesaikan 

permasalahan 

 Memberikan kesempatan 

masing-masing kelompok 

untuk memutuskan 

strategi pemecahan 

masalah dalam 

permasalahan yang 

dihadapi. 

 Membimbing siswa dalam 

menyelesaikan masalah. 

 

 Memberikan kesempatan 

perwakilan dari masing-

masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

 

 Memberikan kesempatan 

pada kelompok lain untuk 

bertanya serta 

memberikan saran dan 

kritik, sehingga diperoleh 

solusi yang optimal yang 

berkaitan dengan 

pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 Masing-masing 

kelompok memutuskan 

strategi pemecahan 

masalah yang akan 

dihadapi. 

 

 

 Siswa bersama 

kelompoknya merespon 

dengan antusias, 

 Kelompok yang sudah 

dipilih oleh guru 

mempersiapkan diri 

untuk 

mempersentasikan hasil 

diskusinya. 

 Masing-masing 

kelompok bertanya serta 

memberi saran dan 

kritik kepada kelompok 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokratis 

 

 

Tanggung 

jawab 

Disiplin 

Demokratis 

 

 

 

Demokratis 
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Konfirmasi 

j. Guru mengevaluasi hasil 

diskusi siswa 

 Guru mengecek hasil 

presentasi dari perwakilan 

kelompok secara bersama-

sama, dan membahas 

masalah secara bersama-

sama apakah jawaban 

siswa benar atau kurang 

tepat. 

 Membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan 

proses yang mereka 

gunakan. 

 Meminta siswa untuk 

menyimpulkan hasil 

diskusi. 

 Membimbing siswa untuk 

menarik kesimpulan 

secara bersama-sama 

tentang ulasan materi yang 

telah dipelajari. 

 

 

 

 Siswa memperhatikan 

dan bertanya apabila 

belum paham. 

 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

penjelasan guru serta 

memperbaiki kesalahan. 

 

 

 Siswa mengumpulkan 

hasil diskusi kelompok. 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan guru dan 

membuat kesimpulan 

berdasarkan hasil 

diskusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

Tanggung 

jawab 

 

 

Tahap Akhir  10 menit 
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k. Guru menutup pelajaran 

 Bersama siswa 

menyimpulkan subtopik 

yang telah dipelajari dan 

mencatat hasil kesimpulan 

serta meminta siswa untuk 

menyampaikan 

kesimpulan. 

 Meminta siswa untuk 

mempelajari kembali 

materi yang telah 

disampaikan dirumah dan 

meminta siswa untuk rajin 

belajar. 

 Meminta siswa untuk 

mempelajari dan 

mempersiapkan materi 

yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

 Menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

 

 Siswa bersama dengan 

guru menyimpulkan 

subtopik yang telah 

dipelajari. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

informasi yang 

disampaikan guru. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

informasi yang 

disampaikan guru. 

 

 

 Siswa menjawab salam 

dari guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokratis 

 

 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

 

I. MEDIA 

 Alat  : White board, lembar kerja siswa dan alat tulis 

lainnya. 

 Sumber Belajar : Nuharini, Dewi. 2008. Matematika konsep dan 

aplikasinya : untuk SMP/MTs kelas VII. Jakarta : PT Putra Nugraha. 

 Wagiyo, dkk. 2008. Pegangan belajar matematika I untuk SMP.MTs 

kelas VII. Jakarta : Depdiknas 

J. PENILAIAN 

 Teknik  : Tes dan penugasan 

 Bentuk Instrumen : Tes tertulis bentuk uraian 

 Contoh Instrumen 

faktorkanlah bentuk aljabar berikut! 
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Jawab: 

  

  

 

Penilaian : 

Nilai    =   x 100 

Jatilawang, .......................... 2013  

 

Guru Mata Pelajaran           Peneliti 

      

Feranita Utami, S.Pd     Dian Zahrah Roviqoh 

NIK. 090715 121     NIM. 0801060070 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

(Pertemuan 1 Siklus 3) 

Nama Sekolah : MTs Ma’arif NU 1 Jatilawang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ 1 (Satu) 

Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

1. Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi dan persamaan garis lurus. 

B. KOMPETENSI DASAR 

1. 3 Pemfaktoran bentuk aljabar 

C. INDIKATOR 

1. 3. 4 Menentukan faktor suku aljabar dengan bentuk 

 

1. 3. 5 Menentukan faktor suku aljabar dengan bentuk 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Siswa dapat Menentukan faktor suku aljabar dengan bentuk 

 

 Siswa dapat Menentukan faktor suku aljabar dengan bentuk 

 

E. KARAKTER YANG DIHARAPKAN 

 Siswa dapat dilatih karakter disiplin melalui tugas dan aturan yang 

diberikan oleh guru dan mengikuti komitmen yang ada. 
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 Siswa dapat dilatih karakter kerja keras dan tekun melalui tugas yang 

diberikan oleh guru. 

 Siswa dapat dilatih karakter demokratis melalui kegiatan diskusi 

dalam kelompok untuk saling memberikan pendapat. 

 Siswa dapat dilatih karakter tanggung jawab melalui tanggung jawab 

yang diberikan kepada masing-masing siswa. 

F. MATERI AJAR 

Faktorisasi bentuk Aljabar 

G. MODEL PEMBELAJARAN/METODE PEMBELAJARAN 

 Model Pembelajaran : Creative Problem Solving (CPS) 

 Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya jawab, Diskusi, Tugas 

Kelompok 

H. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Karakter 

yang 

diharapkan 

Alokasi 

waktu 

Tahap Awal 

 

10 menit 

a. Guru membuka palajaran 

 Membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam 

 Menanyakan keadaan 

siswa 

 Mengecek kehadiran 

siswa 

 

 

 

 Mengkondisikan siswa 

agar siap mengikuti 

pembelajaran 

 

 

b. Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

 Menentukan subtopik 

yang akan dipelajari yaitu 

Menentukan faktor suku 

 

 Siswa menjawab salam 

dari guru. 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru. 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan dari guru 

dalam mengecek 

kehadiran siswa. 

 

 

 Siswa mempersiapkan 

alat tulis yang akan 

digunakan selama 

pembelajaran. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

subtopik yang 
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aljabar dengan bentuk 

 dan 

bentuk 

. 

 Menjelaskan tujuan 

pembelajaran yaitu siswa 

dapat Menentukan faktor 

suku aljabar dengan 

bentuk 

 dan 

bentuk 

. 

 
 Menginformasikan 

pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu 

Pembelajaran Creative 

Problem Solving. 

 Menyampaikan langkah-

langkah pembelajaran 

Creative Problem Solving. 

 

 

 

c. Guru menyampaikan 

motivasi 

 Mengingatkan kembali 

materi yang telah 

dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya yaitu 

Menentukan faktor suku 

aljabar dengan bentuk 

selisih dua kuadrat dan 

bentuk 

 
 

 Memotivasi siswa dengan 

menyampaikan 

pentingnya mempelajari 

materi faktorisasi suku 

aljabar. 

 

 Bertanya kepada siswa 

mengenai contoh-contoh 

disampaikan guru. 

 
 
 
 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

tujuan pembelajaran 

yang disampaikan guru. 

 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

langkah-langkah 

pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

 

 

 
 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan dari guru 

dan siswa bertanya 

kepada guru materi yang 

belum jelas yang telah 

disampaikan pada 

pertemuan sebelumnya. 

 
 
 
 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 
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dalam kehidupan sehari-

hari berdasarkan materi 

yang akan dipelajari. 

 
 Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapat 

mengenai contoh 

berdasarkan materi yang 

akan dipelajari.  

 

 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan guru. 

 

 

 Siswa menyampaikan 

pendapat mengenai 

contoh berdasarkan 

materi yang akan 

dipelajari. 

 

Tahap Inti  60 menit 

Eksplorasi 

d. Guru menyampaikan materi 

pelajaran 

 Menyampaikan materi 

pelajaran yaitu faktor suku 

aljabar dengan bentuk 

 dan 

bentuk 

. 

 Memberikan contoh soal 

berdasarkan materi yang 

disampaikan dan meminta 

siswa untuk mengerjakan. 

 

 Guru membahas 

penyelesaian dari contoh 

soal. 

 

 

 Memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya dan 

menanyakan kepada siswa 

apakah sudah paham atau 

belum terhadap 

penyelesaian dari contoh 

soal. 

e. Guru membagi siswa ke 

dalam kelompok 

 Membagi siswa menjadi 

menjadi 9 kelompok yang 

setiap kelompoknya terdiri 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

san memperhatikan 

materi yang 

disampaikan guru. 

 
 
 
 

 Siswa memperhatikan 

dan mengerjakan contoh 

soal yang diberikan 

guru. 

 

 Siswa bersama-sama 

guru membahas 

penyelesaian dari contoh 

soal. 
 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan guru. 

 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

pembagian kelompok 
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dari 5 siswa. 

 

 Meminta siswa untuk 

berkelompok sesuai 

dengan kelompok yang 

telah ditentukan. 

 Memandu siswa untuk 

tertib dalam berkelompok. 

 Membagi LKS kepada 

masing-masing kelompok 

untuk dibahas bersama 

kelompoknya. 

yang disampaikanoleh 

guru. 

 Siswa berkelompok 

sesuai dengan kelompok 

yang telah ditentukan. 

 

 Siswa tertib dalam 

berkelompok. 

 Siswa menerima LKS 

 

 

Tahap Klarifikasi Masalah 

f. Guru menjelaskan  

Permasalahan yang ada pada 

LKS 

 Menjelaskan 

permasalahan yang ada 

pada LKS bahwa soal-soal 

yang ada pada LKS 

berkaitan pemfaktoran 

bentuk aljabar dengan 

dengan bentuk 

 

dan bentuk 

. 

 Menjelaskan cara 

mengerjakan LKS yaitu 

meminta siswa untuk 

mendiskusikan lembar 

kerja yang telah diberikan 

dengan kelompok.  

 Meminta siswa untuk 

mengerjakan dan 

mendiskusikan LKS 

dengan anggota dalam 

satu kelompok. 

 Guru memberikan 

kesempatan masing-

masing kelompok untuk 

menanyakan mengenai 

permasalahan yang ada 

dalam LKS jika masih ada 

yang belum dipahami. 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan cara 

mengerjakan LKS yang 

disampaikan guru. 

 

 

 Siswa mengerjakan dan 

mendiskusikan LKS 

dengan anggota dalam 

satu kelompok. 

 

 Siswa aktif bertanya jika 

masih ada yang belum 

dipahami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

Demokrasi 

Tanggung 

jawab 

Tekun 

Kerja keras 

 

Tahap Pengungkap Gagasan    
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g. Guru mengarahkan siswa 

dalam mengungkapkan 

pendapatnya dalam 

penyelesaian masalah 

 Mengarahkan siswa dalam 

proses mencari jawaban. 

 Memberikan bimbingan 

kepada siswa apabila 

mengalami kesulitan. 

 Memberikan kesempatan 

kepada masing-masing 

kelompok untuk 

mengungkapkan 

pendapatnya dalam 

menyelesaikan 

permasalahannya. 

Contohnya para kelompok 

mulai menemukan 

kemungkinan-

kemungkinan strategi 

pemecahan masalah. 

 Guru mengawasi jalannya 

diskusi agar suasana kelas 

tetap kondusif, 

memperingatkan siswa 

yang tidak berdiskusi dan 

mengganggu temannya. 

 

 

 

 

 Siswa aktif dalam 

mencari solusi jawaban. 

 Siswa mengerjakan LKS 

dan aktif bertanya jika 

mengalami kesulitan. 

 Siswa mengungkapkan 

pendapat sebanyak-

banyaknya yang 

berkaitan dengan 

strategi atau solusi 

pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 

 Siswa berdiskusi dengan 

kelompoknya dan tetap 

menjaga suasana kelas 

agar tetap kondusif 

 

 

 

 

Kerja keras 

 

Demokratis 

 

 

Demokratis 

Kerja keras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

Demokratis 

Tahap Evaluasi dan Seleksi 

h. Guru membantu siswa dalam 

mengevaluasi dan 

menyeleksi dalam 

penyelesaian masalah. 

 Guru mengecek hasil 

diskusi siswa sejauh mana 

mereka dalam 

menemukan 

kemungkinan-

kemungkinan strategi 

pemecahan masalah. 

 Membimbing siswa dalam 

mengevaluasi berbagai 

pengungkap gagasan 

dalam memecahkan 

permasalahan dalam LKS. 

 Membantu siswa dalam 

menyeleksi berbagai 

 

 

 

 

 

 Siswa bertanya kepada 

guru apabila mengalami 

kesulitan. 

 

 

 

 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 Siswa memperhatikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerja keras 

 

 

 

 

Kerja keras 

Tanggung 
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kemungkinan-

kemungkinan solusi, 

sehingga siswa dapat 

memilih strategi-strategi 

yang dianggap mudah dan 

efektif. 

 Guru berkeliling 

memperhatikan pekerjaan 

siswa dan memberikan 

pengarahan pada siswa 

apabila ada siswa yang 

bertanya serta 

memberikan motivasi 

kepada siswa supaya 

jangan takut dan malu 

untuk bertanya kepada 

guru apabila mengalami 

kesulitan dalam 

menyelesaikan 

permasalahan yang ada 

dalam LKS. 

penjelsan guru. 

 

 

 

 

 

 

 Siswa bertanya kepada 

guru apabila ada yang 

masih belum jelas. 

jawab 

 

 

 

 

 

 

Demokratis 

Tahap Implementasi 

i. Guru mengarahkan siswa 

dalam menyelesaikan 

permasalahan 

 Memberikan kesempatan 

masing-masing kelompok 

untuk memutuskan 

strategi pemecahan 

masalah dalam 

permasalahan yang 

dihadapi. 

 Membimbing siswa dalam 

menyelesaikan masalah. 

 

 Memberikan kesempatan 

perwakilan dari masing-

masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

 

 Memberikan kesempatan 

pada kelompok lain untuk 

bertanya serta 

memberikan saran dan 

kritik, sehingga diperoleh 

 

 

 

 

 Masing-masing 

kelompok memutuskan 

strategi pemecahan 

masalah yang akan 

dihadapi. 

 

 

 Siswa bersama 

kelompoknya merespon 

dengan antusias, 

 Kelompok yang sudah 

dipilih oleh guru 

mempersiapkan diri 

untuk 

mempersentasikan hasil 

diskusinya. 

 Masing-masing 

kelompok bertanya serta 

memberi saran dan 

kritik kepada kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokratis 

 

 

Tanggung 

jawab 

Disiplin 

Demokratis 

 

 

 

Demokratis 
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solusi yang optimal yang 

berkaitan dengan 

pemecahan masalah. 

lainnya. 

Konfirmasi 

j. Guru mengevaluasi hasil 

diskusi siswa 

 Guru mengecek hasil 

presentasi dari perwakilan 

kelompok secara bersama-

sama, dan membahas 

masalah secara bersama-

sama apakah jawaban 

siswa benar atau kurang 

tepat. 

 Membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan 

proses yang mereka 

gunakan. 

 Meminta siswa untuk 

menyimpulkan hasil 

diskusi. 

 Membimbing siswa untuk 

menarik kesimpulan 

secara bersama-sama 

tentang ulasan materi yang 

telah dipelajari. 

 

 

 

 Siswa memperhatikan 

dan bertanya apabila 

belum paham. 

 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

penjelasan guru serta 

memperbaiki kesalahan. 

 

 

 Siswa mengumpulkan 

hasil diskusi kelompok. 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan guru dan 

membuat kesimpulan 

berdasarkan hasil 

diskusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

Tanggung 

jawab 

 

 

Tahap Akhir  10 menit 
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k. Guru menutup pelajaran 

 Bersama siswa 

menyimpulkan subtopik 

yang telah dipelajari dan 

mencatat hasil kesimpulan 

serta meminta siswa untuk 

menyampaikan 

kesimpulan. 

 Meminta siswa untuk 

mempelajari kembali 

materi yang telah 

disampaikan dirumah dan 

meminta siswa untuk rajin 

belajar. 

 Meminta siswa untuk 

mempelajari dan 

mempersiapkan materi 

yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

 Menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

 

 Siswa bersama dengan 

guru menyimpulkan 

subtopik yang telah 

dipelajari. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

informasi yang 

disampaikan guru. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

informasi yang 

disampaikan guru. 

 

 

 Siswa menjawab salam 

dari guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokratis 

 

 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

 

I. MEDIA 

 Alat  : White board, lembar kerja siswa dan alat tulis 

lainnya. 

 Sumber Belajar :  

- Nuharini, Dewi. 2008. Matematika konsep dan aplikasinya : untuk 

SMP/MTs kelas VII. Jakarta : PT Putra Nugraha. 

- Wagiyo, dkk. 2008. Pegangan belajar matematika I untuk 

SMP.MTs kelas VII. Jakarta : Depdiknas 

J. PENILAIAN 

 Teknik  : Tes dan penugasan 

 Bentuk Instrumen : Tes tertulis bentuk uraian 

 Contoh Instrumen 

Faktorkanlah bentuk aljabar berikut. 
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jawab: 

 (Uraikan 11x menjadi penjumlahan 2suku) 

  

 (faktorkan dengan sifat distributif) 

  

Penilaian : 

Nilai    =   x 100 

Jatilawang, .......................... 2013  

Guru Mata Pelajaran           Peneliti 

      

Feranita Utami, S.Pd     Dian Zahrah Roviqoh 

NIK. 090715 121     NIM. 0801060070 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

(Pertemuan 2 Siklus 3) 

Nama Sekolah : MTs Ma’arif NU 1 Jatilawang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ 1 (Satu) 

Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

1. Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi dan persamaan garis lurus. 

B. KOMPETENSI DASAR 

1. 4 Operasi pada pecahan bentuk aljabar 

C. INDIKATOR 

1. 4. 1 Menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. 

1. 4. 2 Menyelesaiakan perkalian dan pembagian pecahan aljabar. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Siswa dapat Menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan 

aljabar. 

 Siswa dapat Menyelesaiakan perkalian dan pembagian pecahan 

aljabar. 

E. KARAKTER YANG DIHARAPKAN 

 Siswa dapat dilatih karakter disiplin melalui tugas dan aturan yang 

diberikan oleh guru dan mengikuti komitmen yang ada. 

 Siswa dapat dilatih karakter kerja keras dan tekun melalui tugas yang 

diberikan oleh guru. 
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 Siswa dapat dilatih karakter demokratis melalui kegiatan diskusi 

dalam kelompok untuk saling memberikan pendapat. 

 Siswa dapat dilatih karakter tanggung jawab melalui tanggung jawab 

yang diberikan kepada masing-masing siswa. 

F. MATERI AJAR 

Faktorisasi bentuk Aljabar 

G. MODEL PEMBELAJARAN/METODE PEMBELAJARAN 

 Model Pembelajaran : Creative Problem Solving (CPS) 

 Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya jawab, Diskusi, Tugas 

Kelompok 

H. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Karakter 

yang 

diharapkan 

Alokasi 

waktu 

Tahap Awal 

 

10 menit 

a. Guru membuka pelajaran 

 Membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam 

 Menanyakan keadaan 

siswa 

 Mengecek kehadiran 

siswa 

 

 

 Mengkondisikan siswa 

agar siap mengikuti 

pembelajaran 

 

 

b. Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

 Menentukan subtopik 

yang akan dipelajari yaitu 

Operasi pada pecahan 

bentuk aljabar. 

 Menjelaskan tujuan 

pembelajaran yaitu siswa 

dapat menyelesaikan 

 

 Siswa menjawab salam 

dari guru. 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru. 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan dari guru 

dalam mengecek 

kehadiran siswa. 

 Siswa mempersiapkan 

alat tulis yang akan 

digunakan selama 

pembelajaran. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

subtopik yang 

disampaikan guru. 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

tujuan pembelajaran 
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operasi pecahan bentuk 

aljabar. 

 Menginformasikan 

pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu 

Pembelajaran Creative 

Problem Solving. 

 Menyampaikan langkah-

langkah pembelajaran 

Creative Problem Solving. 

 

 

 

c. Guru menyampaikan 

motivasi 

 Mengingatkan kembali 

materi yang telah 

dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya yaitu 

Menentukan faktor suku 

aljabar dengan bentuk 

 dan 

bentuk 

. 

 

 Memotivasi siswa dengan 

menyampaikan 

pentingnya mempelajari 

materi Faktorisasi suku 

aljabar. 

 

 

 Bertanya kepada siswa 

mengenai contoh-contoh 

dalam kehidupan sehari-

hari berdasarkan materi 

yang akan dipelajari. 

 

 Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapat 

mengenai contoh 

berdasarkan materi yang 

akan dipelajari.  

yang disampaikan guru. 

 

 Siswa mendengarkan 

pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

langkah-langkah 

pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

 

 

 
 Siswa menanggapi 

pertanyaan dari guru 

dan siswa bertanya 

kepada guru materi yang 

belum jelas yang telah 

disampaikan pada 

pertemuan sebelumnya. 

 
 
 
 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 
 
 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan guru. 

 

 

 

 Siswa menyampaikan 

pendapat mengenai 

contoh berdasarkan 

materi yang akan 

dipelajari. 
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Tahap Inti  60 menit 

Eksplorasi 

d. Guru menyampaikan materi 

pelajaran 

 Menyampaikan materi 

pelajaran yaitu oeprasi 

pada pecahan bentuk 

aljabar 

 

 Memberikan contoh soal 

berdasarkan materi yang 

disampaikan dan meminta 

siswa untuk mengerjakan. 

 
 Guru membahas 

penyelesaian dari contoh 

soal. 

 

 Memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya dan 

menanyakan kepada siswa 

apakah sudah paham atau 

belum terhadap 

penyelesaian dari contoh 

soal. 

e. Guru membagi siswa ke 

dalam kelompok 

 Membagi siswa menjadi 

menjadi 9 kelompok yang 

setiap kelompoknya terdiri 

dari 5 siswa. 

 

 Meminta siswa untuk 

berkelompok sesuai 

dengan kelompok yang 

telah ditentukan. 

 Memandu siswa untuk 

tertib dalam berkelompok. 

 Membagi LKS kepada 

masing-masing kelompok 

untuk dibahas bersama 

kelompoknya. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

san memperhatikan 

materi yang 

disampaikan guru. 

 

 Siswa memperhatikan 

dan mengerjakan contoh 

soal yang diberikan 

guru. 

 
 Siswa bersama-sama 

guru membahas 

penyelesaian dari contoh 

soal. 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan guru. 

 

 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

pembagian kelompok 

yang disampaikanoleh 

guru. 

 Siswa berkelompok 

sesuai dengan kelompok 

yang telah ditentukan. 

 

 Siswa tertib dalam 

berkelompok. 

 Siswa menerima LKS 

 

 

 

Tahap Klarifikasi Masalah 

f. Guru menjelaskan  

Permasalahan yang ada pada 
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LKS 

 Menjelaskan 

permasalahan yang ada 

pada LKS bahwa soal-soal 

yang ada pada LKS 

berkaitan dengan operasi 

pada pecahan bentuk 

aljabar. 

 

 Menjelaskan cara 

mengerjakan LKS yaitu 

meminta siswa untuk 

mendiskusikan lembar 

kerja yang telah diberikan 

dengan kelompok.  

 
 Meminta siswa untuk 

mengerjakan dan 

mendiskusikan LKS 

dengan anggota dalam 

satu kelompok. 

 
 Guru memberikan 

kesempatan masing-

masing kelompok untuk 

menanyakan mengenai 

permasalahan yang ada 

dalam LKS jika masih ada 

yang belum dipahami. 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan cara 

mengerjakan LKS yang 

disampaikan guru. 

 

 

 

 Siswa mengerjakan dan 

mendiskusikan LKS 

dengan anggota dalam 

satu kelompok. 

 

 

 Siswa aktif bertanya jika 

masih ada yang belum 

dipahami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

Demokrasi 

Tanggung 

jawab 

Tekun 

Kerja keras 

Tahap Pengungkap Gagasan 

g. Guru mengarahkan siswa 

dalam mengungkapkan 

pendapatnya dalam 

penyelesaian masalah 

 Mengarahkan siswa dalam 

proses mencari jawaban. 

 Memberikan bimbingan 

kepada siswa apabila 

mengalami kesulitan. 

 Memberikan kesempatan 

kepada masing-masing 

kelompok untuk 

mengungkapkan 

pendapatnya dalam 

menyelesaikan 

 

 

 

 

 

 Siswa aktif dalam 

mencari solusi jawaban. 

 Siswa mengerjakan LKS 

dan aktif bertanya jika 

mengalami kesulitan. 

 Siswa mengungkapkan 

pendapat sebanyak-

banyaknya yang 

berkaitan dengan 

strategi atau solusi 

pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 

Kerja keras 

 

Demokratis 

 

 

Demokratis 

Kerja keras 
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permasalahannya. 

Contohnya para kelompok 

mulai menemukan 

kemungkinan-

kemungkinan strategi 

pemecahan masalah. 

 Guru mengawasi jalannya 

diskusi agar suasana kelas 

tetap kondusif, 

memperingatkan siswa 

yang tidak berdiskusi dan 

mengganggu temannya. 

 

 

 

 

 

 Siswa berdiskusi dengan 

kelompoknya dan tetap 

menjaga suasana kelas 

agar tetap kondusif 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

Demokratis 

Tahap Evaluasi dan Seleksi 

h. Guru membantu siswa dalam 

mengevaluasi dan 

menyeleksi dalam 

penyelesaian masalah. 

 Guru mengecek hasil 

diskusi siswa sejauh mana 

mereka dalam 

menemukan 

kemungkinan-

kemungkinan strategi 

pemecahan masalah. 

 Membimbing siswa dalam 

mengevaluasi berbagai 

pengungkap gagasan 

dalam memecahkan 

permasalahan dalam LKS. 

 Membantu siswa dalam 

menyeleksi berbagai 

kemungkinan-

kemungkinan solusi, 

sehingga siswa dapat 

memilih strategi-strategi 

yang dianggap mudah dan 

efektif. 

 Guru berkeliling 

memperhatikan pekerjaan 

siswa dan memberikan 

pengarahan pada siswa 

apabila ada siswa yang 

bertanya serta 

memberikan motivasi 

kepada siswa supaya 

jangan takut dan malu 

 

 

 

 

 

 Siswa bertanya kepada 

guru apabila mengalami 

kesulitan. 

 

 

 

 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 Siswa memperhatikan 

penjelsan guru. 

 

 

 

 

 

 

 Siswa bertanya kepada 

guru apabila ada yang 

masih belum jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerja keras 

 

 

 

 

Kerja keras 

Tanggung 

jawab 

 

 

 

 

 

 

Demokratis 
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untuk bertanya kepada 

guru apabila mengalami 

kesulitan dalam 

menyelesaikan 

permasalahan yang ada 

dalam LKS. 

Tahap Implementasi 

i. Guru mengarahkan siswa 

dalam menyelesaikan 

permasalahan 

 Memberikan kesempatan 

masing-masing kelompok 

untuk memutuskan 

strategi pemecahan 

masalah dalam 

permasalahan yang 

dihadapi. 

 
 Membimbing siswa dalam 

menyelesaikan masalah. 

 

 Memberikan kesempatan 

perwakilan dari masing-

masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

 

 Memberikan kesempatan 

pada kelompok lain untuk 

bertanya serta 

memberikan saran dan 

kritik, sehingga diperoleh 

solusi yang optimal yang 

berkaitan dengan 

pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 Masing-masing 

kelompok memutuskan 

strategi pemecahan 

masalah yang akan 

dihadapi. 

 

 

 

 Siswa bersama 

kelompoknya merespon 

dengan antusias, 

 Kelompok yang sudah 

dipilih oleh guru 

mempersiapkan diri 

untuk 

mempersentasikan hasil 

diskusinya. 

 Masing-masing 

kelompok bertanya serta 

memberi saran dan 

kritik kepada kelompok 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokratis 

 

 

Tanggung 

jawab 

Disiplin 

Demokratis 

 

 

 

Demokratis 
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Konfirmasi 

j. Guru mengevaluasi hasil 

diskusi siswa 

 Guru mengecek hasil 

presentasi dari perwakilan 

kelompok secara bersama-

sama, dan membahas 

masalah secara bersama-

sama apakah jawaban 

siswa benar atau kurang 

tepat. 

 

 Membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan 

proses yang mereka 

gunakan. 

 
 Meminta siswa untuk 

menyimpulkan hasil 

diskusi. 

 
 Membimbing siswa untuk 

menarik kesimpulan 

secara bersama-sama 

tentang ulasan materi yang 

telah dipelajari. 

 

 

 

 

 Siswa memperhatikan 

dan bertanya apabila 

belum paham. 

 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

penjelasan guru serta 

memperbaiki kesalahan. 

 

 

 Siswa mengumpulkan 

hasil diskusi kelompok. 
 
 

 Siswa menjawab 

pertanyaan guru dan 

membuat kesimpulan 

berdasarkan hasil 

diskusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

Tanggung 

jawab 

 

 

Tahap Akhir  10 menit 
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k. Guru menutup pelajaran 

 Bersama siswa 

menyimpulkan subtopik 

yang telah dipelajari dan 

mencatat hasil kesimpulan 

serta meminta siswa untuk 

menyampaikan 

kesimpulan. 

 Meminta siswa untuk 

mempelajari kembali 

materi yang telah 

disampaikan dirumah dan 

meminta siswa untuk rajin 

belajar. 

 Meminta siswa untuk 

mempelajari dan 

mempersiapkan materi 

yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

 Menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

 

 Siswa bersama dengan 

guru menyimpulkan 

subtopik yang telah 

dipelajari. 

 
 
 

 Siswa mendengarkan 

informasi yang 

disampaikan guru. 

 
 
 

 Siswa mendengarkan 

informasi yang 

disampaikan guru. 

 

 Siswa menjawab salam 

dari guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokratis 

 

 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

 

I. MEDIA 

 Alat  : White board, lembar kerja siswa dan alat tulis 

lainnya. 

 Sumber Belajar :  

- Nuharini, Dewi. 2008. Matematika konsep dan aplikasinya : untuk 

SMP/MTs kelas VII. Jakarta : PT Putra Nugraha. 

- Wagiyo, dkk. 2008. Pegangan belajar matematika I untuk 

SMP.MTs kelas VII. Jakarta : Depdiknas 

J. PENILAIAN 

 Teknik  : Tes dan penugasan 

 Bentuk Instrumen : Tes tertulis bentuk uraian 

 Contoh Instrumen 

Sederhanakan bentuk penjumlahan berikut! 

  

Jawab: 
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Penilaian : 

Nilai    =   x 100 

 

 

Jatilawang, .......................... 2013  

 

Guru Mata Pelajaran           Peneliti 

      

Feranita Utami, S.Pd     Dian Zahrah Roviqoh 

NIK. 090715 121     NIM. 0801060070 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 
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Kelompok  :  

Nama Kelompok : 1. ..................................... 

      2. ..................................... 

      3. ..................................... 

      4. ..................................... 

      5. .....................................  

LEMBAR KERJA SISWA 

(Pertemuan 1 Siklus 1) 

Mata Pelajaran      : Matematika 

Kelas/Semester      : VIII/1 

Indikator                : 

2. 1. 1 Menjelaskan pengertian koefisien, variabel, konstanta dan suku. 

1. 2. 1 Menyelesaikan operasi tambah dan kurang pada bentuk aljabar.  

Petunjuk : Kerjakanlah soal-soal berikut secara berkelompok ! 

1. Jelaskan pengertian Variabel, Konstanta dan Koefisien dengan bahasamu 

sendiri. 

Jawab : 

Variabel adalah .................................................................................................. 

Konstanta adalah .............................................................................................. 
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Koefisien adalah ............................................................................................. 

2. Sederhanakan bentuk aljabar dibawah ini! 

Tentukan hasil penjumlahan  

Jawab: 

=  

    

 (kelompokan suku-suku sejenis) 

 (sifat distributif) 

  

Jadi, ................................................................................................................. 

3. Buatlah contoh model matematika yang merupakan suku sejenis dan suku 

tidak sejenis! 

Jawab : 

Contoh suku sejenis adalah ............................................................................... 

Contoh Suku tidak sejenis adalah ..................................................................... 

4. Tentukan koefisien dari x dan y
2
 pada bentuk aljabar di bawah ini kemudian 

sederhanakanlah! 

  

Jawab: 

  

Koefisien dari x adalah ....... dan koefisien dari y
2
 adalah ............. 
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Jadi, ................................................................................................................. 

5. Sederhanakan bentuk aljabar berikut! 

  

Jawab: 

  

  

  

  

  

Jadi, ................................................................................................................. 

6. Sederhanakan bentuk aljabar berikut! 

  

Jawab: 

  

  

  

Jadi, ................................................................................................................. 

7. Ujang memiliki 15 kelereng merah dan 9 kelereng putih. Kemudian Ujang 

diberi kakaknya 7 kelereng merah dan 3 kelereng putih, lalu Ujang 

memberikan sebagian kepada adiknya 5 kelereng merah dan 2 kelereng putih. 
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Jika kelereng merah dinyatakan dengan x dan kelereng putih dinyatakan 

dengan y. Berapakah kelereng yang dimiliki Ujang sekarang! 

Jawab: 

misal x = kelereng merah 

          y = ........................ 

kelereng ujang  

kelereng pemberian kakak ujang  

kelereng yang diberikan kepada adik ujang  

jadi,  

  

  

Jadi, ................................................................................................................. 

 

  

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ...,DIAN SAHRA ROVIQOH  MATEMATIIA FKIP, UMP2016



174 
 

KISI-KISI LEMBAR KERJA SISWA 

(Pertemuan 1 Siklus 1) 

 

No Indikator Pemahaman Konsep No Soal 

1 Menyatakan ulang sebuah konsep 1 

2 
Mengklarifikasi objek-objek menurut sifat-sifat 

tertentu (sesuai dengan konsepnya) 
2 

3 Memberi contoh dan non-contoh dari konsep 3 

4 
Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis  
4 

5 
Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep 
5 

6 
Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih 

prosedur atau operasi tertentu 
6 

7 
Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada 

pemecahan masalah 
7 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

(Pertemuan 1 Siklus 1) 

1. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui 

nilainya dengan jelas. 

Konstanta adalah Suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan 

tidak memuat variabel. 

Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar 

2.   

=  

    

 (kelompokan suku-suku sejenis) 

 (sifat distributif) 

  

3. Suku sejenis = 5x dan -2x, 3a
2
 dan a

2
 

Suku tak sejenis = 2x dan -5x
2
 

4.   

Koefisien dari x adalah 3 dan koefisien dari y
2
 adalah 5 dan -2 
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5.   

  

  

  

  

6.  

  

  

7. misal x = kelereng merah 

          y = kelereng putih 

kelereng ujang  

kelereng pemberian kakak ujang  

kelereng yang diberikan kepada adik ujang  

jadi,  

  

  

Jadi, kelereng yang dimiliki ujang sekarang adalah  
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Kelompok  :  

Nama Kelompok : 1. ..................................... 

      2. ..................................... 

      3. ..................................... 

      4. ..................................... 

      5. .....................................  

LEMBAR KERJA SISWA 

(Pertemuan 2 Siklus 1) 

Mata Pelajaran      : Matematika 

Kelas/Semester      : VIII/1 

Indikator                 :  

3. 2. 3 Menyelesaikan operasi perkalian pada bentuk aljabar. 

1. 2. 4 Menyelesaikan perpangkatan bentuk aljabar 

Petunjuk : Kerjakanlah soal-soal berikut secara berkelompok ! 

1. Sederhanakan bentuk aljabar berikut! 

  

Jawab: 
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2. Sederhanakan bentuk aljabar berikut dengan menggunakan sifat distributif! 

  

Jawab: 

  

                            

                            

Jadi, ................................................................................................................ 

3. Berikan 1 contoh perpangkatan bentuk aljabar kemudian jabarkan. 

Jawab: 

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

4. Jabarkan bentuk perkalian bentuk aljabar berikut dengan menggunakan 

skema! 

    

Jawab: 

  

  

  

  

Jadi, ................................................................................................................ 

5. Tentukan hasil perpangkaan bentuk aljabar berikut! 

  

Jawab: 
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Jadi, ................................................................................................................ 

6. Sederhanakan bentuk aljabar berikut!  

  

Jawab: 

  

  

  

Jadi, ................................................................................................................ 

7. Sebuah halaman berbentuk persegi panjang berukuran panjang = (3x + 4) cm 

dan lebar = (x + 6) cm. Jika luas persegi panjang 392 cm
2
, tentukan panjang 

dan lebarnya. 

Jawab: 

Diketahui 

Panjang halaman = (3x+4) cm 

Lebar halaman = .............. 

Luas halaman 392 cm
2
 

Ditanyakan panjang dan lebarnya 

Jawab 

 

Keliling = 2 ( p + l) 

24 = .............................                                                        ( (3x - 1)m 

12 = ............................. 
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 8x = 16                  x =  ........                   (5x - 3)m  

Jadi, nilai x = ..........                                           

P = 5x – 3 = ................................  

L = 3x – 1 = ................................  

Jadi, ................................................................................................................ 

 

  

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ...,DIAN SAHRA ROVIQOH  MATEMATIIA FKIP, UMP2016



181 
 

KISI-KISI LEMBAR KERJA SISWA 

(Pertemuan 2 Siklus 1) 

 

No Indikator Pemahaman Konsep No Soal 

1 Menyatakan ulang sebuah konsep 1 

2 
Mengklarifikasi objek-objek menurut sifat-sifat 

tertentu (sesuai dengan konsepnya) 
2 

3 Memberi contoh dan non-contoh dari konsep 3 

4 
Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis  
4 

5 
Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep 
5 

6 
Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih 

prosedur atau operasi tertentu 
6 

7 
Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada 

pemecahan masalah 
7 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

(Pertemuan 2 Siklus 1) 

 

1. Sederhanakan bentuk aljabar berikut 

  

                    

2. Sederhanakan bentuk aljabar berikut 

  

                            

                            

3. Contoh perpangkatan bentuk aljabar 

  

                

4. Bentuk aljabar menggunakan skema 

  

  

  

  

5. Tentukan hasil perpangkatan bentuk aljabar berikut: 
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6. Sederhanakan bentuk aljabar berikut: 

  

  

  

7. Diketahui 

Panjang halaman = (3x+4) cm 

Lebar halaman = (x+6) cm 

Luas halaman 392 cm
2
 

Ditanyakan panjang dan lebarnya 

Jawab 

 

Keliling = 2 ( p + l) 

24 = 2 (5x – 3 + 3x - 1)                                                   ( (3x - 1)m 

12 = 8x – 4                                                                       

 8x = 16                  x = 2.                   (5x - 3)m  

Jadi, nilai x = 2                                            

P = 5x – 3 = 5(2) – 3 = 7 m.  

L = 3x – 1 = 3 (2) – 1 = 5 m.  

Jadi, panjang dan lebar persegi panang adalah 7m dan 5m. 

Untuk mengecek kembali jawaban tersebut benar, dapat di lakukan 

penghitungan ulang yaitu jika p = 7m dan l = 5m maka K = 2 (7 + 5) = 

2 x 12 = 24m, dan sisi terpanjang p = 7 = 5x – 3, 5x = 7 + 3 maka 

hasilnya x = 10 : 5 = 2, Karena hasilnya sama maka jawaban benar. 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ...,DIAN SAHRA ROVIQOH  MATEMATIIA FKIP, UMP2016



184 
 

Kelompok  :  

Nama Kelompok : 1. ..................................... 

      2. ..................................... 

      3. ..................................... 

      4. ..................................... 

      5. .....................................  

LEMBAR KERJA SISWA 

(Pertemuan 1 Siklus 2) 

Mata Pelajaran      : Matematika 

Kelas/Semester      : VIII/1 

Indikator                 :  

1. 2. 5   Menyelesaikan operasi bagi pada bentuk aljabar. 

1. 3. 1 Menentukan Faktor suku aljabar dengan bentuk 

 

Petunjuk : Kerjakanlah soal-soal berikut secara berkelompok ! 

1. Jelaskan dengan bahasamu sendiri pengertian dari faktorisasi bentuk 

aljabar! 

Jawab: ............................................................................................................ 
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2. Sederhanakan bentuk aljabar berikut! 

  

Jawab: 

  

 → faktor sekutu 2ab 

Jadi, ...................................................................................................... 

3. Berikan 1 contoh bentuk aljabar lalu sederhanakan dengan operasi bagi. 

Jawab : ....................................................................................................... 

4. Sederhankan bentuk aljabar berikut! 

  

Jawab:  

  

Jadi, ...................................................................................................... 

5. Faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut! 

  

Jawab:  

  

Jadi, ...................................................................................................... 

6. Faktorkan bentuk aljabar berikut 

  

Jawab: 
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Faktor persekutuan dari  

Faktor persekutuan dari a
3
b

2
 adalah a

2
b

3
 adalah ............. 

Jadi,  

Jadi, ...................................................................................................... 

7. Rani mememiliki roti sebesar  lalu rani membaginya sebesar 

 berapa bagian yang diperoleh setiap anaknya? 

Jawab: 

Roti Rani   

Roti yang dibagi  

Ditanyakan 

Bagian setiap anak 

Jawab : 

  

Jadi, ...................................................................................................... 
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KISI-KISI LEMBAR KERJA SISWA 

(Pertemuan 1 Siklus 2) 

 

No Indikator Pemahaman Konsep No Soal 

1 Menyatakan ulang sebuah konsep 1 

2 
Mengklarifikasi objek-objek menurut sifat-sifat 

tertentu (sesuai dengan konsepnya) 
2 

3 Memberi contoh dan non-contoh dari konsep 3 

4 
Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis  
4 

5 
Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep 
5 

6 
Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih 

prosedur atau operasi tertentu 
6 

7 
Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada 

pemecahan masalah 
7 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

(Pertemuan 1 Siklus 2) 

 

1. Faktorisasi bentuk aljabar adalah menyatakan bentuk penjumlahan 

menjadi suatu bentuk perkalian dari bentuk aljabar tersebut. 

2. Sederhanakan bentuk aljabar berikut 

  

 → faktor sekutu 2ab 

3. Contoh bentuk aljabar dengan operasi bagi 

  

  

4. Sederhanakan bentuk aljabar berikut 

  

5. Faktorkan bentuk aljabar berikut 

  

6. Faktorkan bentuk aljabar berikut 

  

Faktor persekutuan dari  

Faktor persekutuan dari a
3
b

2
 adalah a

2
b

3
 adalah a

2
b

2
. 

Jadi,  
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7.  Diketahui 

Roti Rani   

Roti yang dibagi  

Ditanyakan 

Bagian setiap anak 

Jawab : 
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Kelompok  :  

Nama Kelompok : 1. ..................................... 

      2. ..................................... 

      3. ..................................... 

      4. ..................................... 

      5. .....................................  

LEMBAR KERJA SISWA 

(Pertemuan 2 Siklus 2) 

Mata Pelajaran      : Matematika 

Kelas/Semester      : VIII/1 

Indikator                :  

2. 3.  2  Menentukan faktor suku aljabar dengan bentuk selisih dua kuadrat 

1. 3. 3 Menentukan faktor suku aljabar dengan bentuk 

 

Petunjuk : Kerjakanlah soal-soal berikut secara berkelompok ! 

1.  Apa yang kamu ketahui pemfaktoran bentuk selisih dua kuadrat?  

Jawab: ...................................................................................................... 

2. Sederhanakan bentuk aljabar berikut dengan bentuk selisih dua kuadrat! 
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Jawab: 

  

                      

Jadi, ...................................................................................................... 

3. Berikan contoh bentuk aljabar yang dapat difaktorkan dengan bentuk 

selisih dua kuadrat  

Jawab:...................................................................................................... 

4. Faktorkanlah bentuk aljabar berikut. 

  

Jawab: 

  

  

  

  

Jadi, ...................................................................................................... 

5. Faktorkan bentuk aljabar berikut! 

  

Jawab: 

  

                  

Jadi, ...................................................................................................... 
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6. Sederhankan bentuk aljabar berikut dan tentukan bentuk pemfaktorannya. 

  

Jawab:  

  

 

Jadi, ...................................................................................................... 

7. Jabarkan dan sederhanakanlah. 

  

Jawab:  

  

  

Jadi, ...................................................................................................... 
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KISI-KISI LEMBAR KERJA SISWA 

(Pertemuan 2 Siklus 2) 

 

No Indikator Pemahaman Konsep No Soal 

1 Menyatakan ulang sebuah konsep 1 

2 
Mengklarifikasi objek-objek menurut sifat-sifat 

tertentu (sesuai dengan konsepnya) 
2 

3 Memberi contoh dan non-contoh dari konsep 3 

4 
Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis  
4 

5 
Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep 
5 

6 
Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih 

prosedur atau operasi tertentu 
6 

7 
Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada 

pemecahan masalah 
7 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

(Pertemuan 2 Siklus 2) 

 

1. Pemfaktoran bentuk selisih dua kuadrat adalah bentuk aljabar yang terdiri 

atas dua suku dan merupakan selisih dua kuadrat. 

2. Sederhakan bentuk aljabar berikut: 

  

                      

3. Contoh bentuk aljabar yang dapat difaktorkan dengan bentuk selisih dua 

kuadrat 

  

                  

4. Faktorkanlah bentuk aljabar berikut: 

  

  

  

  

5. Faktorkan bentuk aljabar berikut: 

  

                  

6. Sederhanakan bentuk aljabar berikut: 
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7. Jabarkan dan sederhanakan 
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Kelompok  :  

Nama Kelompok : 1. ..................................... 

      2. ..................................... 

      3. ..................................... 

      4. ..................................... 

      5. .....................................  

LEMBAR KERJA SISWA 

(Pertemuan 1 Siklus 3) 

Mata Pelajaran      : Matematika 

Kelas/Semester      : VIII/1 

Indikator        :  

1. 3. 4 Menentukan faktor suku aljabar dengan bentuk  

1. 3. 5 Menentukan faktor suku aljabar dengan bentuk  

Petunjuk : Kerjakanlah soal-soal berikut secara berkelompok ! 

1. Jelaskan cara pemfaktoran bentuk  

Jawab: .............................................................................................. 

2. faktorkanlah bentuk aljabar berikut dengan cara menggunakan sifat 

distributif  
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Jawab: 

Dengan menggunakan sifat distributif 

ac = 24 selisih 

1 24 .... 

2 12 .... 

3 8 .... 

4 6 .... 

 

  

  

  

  

Jadi, ...................................................................................................... 

3. Berikan contoh suku tiga yang dapat difaktorkan dan suku tiga yang tidak 

dapat difaktorkan! 

Jawab: ................................................................................................. 

4. Faktorkanlah bentuk aljabar berikut! 

  

Jawab: 
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Jadi, ...................................................................................................... 

5. Faktorkanlah bentuk aljabar  dengan menggunakan rumus! 

Jawab: 

  

  

  

  

  

Jadi, ...................................................................................................... 

6. Sederhankan dan jabarkanlah bentuk aljabar berikut! 

  

Jawab: 

  

ac = 6 selisih 

1 6 ..... 

2 3 ..... 

 

  

  

  

  

Jadi, ...................................................................................................... 
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7. Sebuah taman berbentuk persegipanjang ukuran panjangnya (x+2) m. 

Lebar taman tersebut 7 m. Hitung kelilingnya. 

Jawab: 

Diketahui 

Panjang .................... 

Lebar ....................  

Luas .................... 

Ditanyakan 

Hitung keliling taman tersebut 

Jawab 

Rumus persegi panjang 

Keliling :  

Keliling  

               

                

               

 

Jadi, ...................................................................................................... 
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KISI-KISI LEMBAR KERJA SISWA 

(Pertemuan 1 Siklus 3) 

 

No Indikator Pemahaman Konsep No Soal 

1 Menyatakan ulang sebuah konsep 1 

2 
Mengklarifikasi objek-objek menurut sifat-sifat 

tertentu (sesuai dengan konsepnya) 
2 

3 Memberi contoh dan non-contoh dari konsep 3 

4 
Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis  
4 

5 
Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep 
5 

6 
Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih 

prosedur atau operasi tertentu 
6 

7 
Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada 

pemecahan masalah 
7 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

(Pertemuan 1 Siklus 3) 

 

1. Cara pemfaktoran bentuk  ada 3 cara yaitu 

- Menggunakan sifat distributif 

- Menggunakan rumus 

2. Faktorkanlah bentuk aljabar berikut dengan cara menggunakan sifat 

distributif 

  

Langkah-langkah pemfaktoran  untuk c 

negatif sebagai berikut: 

- Jabarkan a x c menjadi perkalian faktor-faktornya. 

- Tentukan pasangan bilangan yang selisihnya b 

- Bilangan yang bernilai lebih besar sama tandanya dengan b, sedangkan 

bilangan yang bernilai lebih kecil bertanda sebaliknya. 

Dengan menggunakan sifat distributif 

ac = 24 selisih 

1 24 23 

2 12 10 

3 8 5 

4 6 2 

 

Dua bilangan yang hasil kalinya ac 

= 8 x 3 = 24 dan selisihnya 2 adalah 

4 dan 6, sehingga 
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3. Contoh suku tiga yang dapat difaktorkan: 

  

  

  

  

 

Jadi,   

4. Faktorkan bentuk aljabar berikut: 

  

5.   

  

  

  

  

Jadi,   
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6. Faktorkanlah bentuk aljabar  

  

ac = 6 selisih 

1 6 5 

2 3 1 

 

  

  

  

  

7. Diketahui 

Panjang (x+2) m 

Lebar 7 m  

Luas 60 m
2
 

Ditanyakan 

Hitung keliling taman tersebut 

Jawab 

Rumus persegi panjang 

Keliling :  

Keliling  

                

                

                

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ...,DIAN SAHRA ROVIQOH  MATEMATIIA FKIP, UMP2016



204 
 

Jadi keliling taman tersebut adalah  
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Kelompok  :  

Nama Kelompok : 1. ..................................... 

      2. ..................................... 

      3. ..................................... 

      4. ..................................... 

      5. .....................................  

LEMBAR KERJA SISWA 

(Pertemuan 2 Siklus 3) 

Mata Pelajaran      : Matematika 

Kelas/Semester      : VIII/1 

Indikator                :  

1. 4. 1 Menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. 

1. 4. 2 Menyelesaiakan perkalian dan pembagian pecahan aljabar. 

Petunjuk : Kerjakanlah soal-soal berikut secara berkelompok ! 

1. Coba jelaskan bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan 

bentuk aljabar! 

Jawab: .................... .................... .................... .................... .................... 
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2. Sederhankan bentuk pecahan aljabar di bawah ini! 

  

Jawab: 

  

Jadi, .................... .................... .................... .................... .................... 

3. Berikan contoh bentuk pecahan aljabar dan jabarkanlah! 

Jawab: .................... .................... .................... .................... .................... 

4. Sederhankanlah bentuk pecahan berikut! 

  

Jawab: 

  

  

  

Jadi, .................... .................... .................... .................... .................... 

5. Sederhanakan dan jabarkanlah bentuk aljabar berikut! 

  

 Jawab:  
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Jadi, .................... .................... .................... .................... .................... 

6. Sederhanakan dan jabarkan bentuk aljabar berikut. 

  

Jawab: 

  

  

  

Jadi, .................... .................... .................... .................... .................... 

7. Sederhankanlah bentuk pecahan aljabar berikut. 

  

Jawab: 

  

  

  

Jadi, .................... .................... .................... .................... .................... 
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KISI-KISI LEMBAR KERJA SISWA 

(Pertemuan 2 Siklus 3) 

 

No Indikator Pemahaman Konsep No Soal 

1 Menyatakan ulang sebuah konsep 1 

2 
Mengklarifikasi objek-objek menurut sifat-sifat 

tertentu (sesuai dengan konsepnya) 
2 

3 Memberi contoh dan non-contoh dari konsep 3 

4 
Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis  
4 

5 
Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep 
5 

6 
Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih 

prosedur atau operasi tertentu 
6 

7 
Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada 

pemecahan masalah 
7 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

(Pertemuan 2 Siklus 3) 

 

1. Cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan bentuk aljabar adalah 

dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu menjadi kelipatan 

persekutuan terkecil (KPK) dari penyebut-penyebutnya. 

2. Sederhanakan bentuk aljabar berikut 

  

3. Contoh bentuk aljabar dan jabarkan 

  

  

  

4. Sederhanakan bentuk aljabar berikut 

  

  

  

5. Sederhanakan bentuk aljabar berikut 
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6. Sederhanakan dan jabarkan bentuk aljabar berikut: 

  

  

  

7. Sederhankan bentuk pecahan aljabar berikut 
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KISI-KISI TES EVALUASI SIKLUS 1 

 

No Indikator Pemahaman Konsep No Soal 

1 Menyatakan ulang sebuah konsep 1 

2 
Mengklarifikasi objek-objek menurut sifat-sifat 

tertentu (sesuai dengan konsepnya) 
2 

3 Memberi contoh dan non-contoh dari konsep 3 

4 
Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis  
4 

5 
Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep 
5 

6 
Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih 

prosedur atau operasi tertentu 
6 

7 
Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada 

pemecahan masalah 
7 
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TES EVALUASI SIKLUS 1 

Nama  : 

No. Absen : 

1. Apa yang kamu ketahui tentang suku sejenis dan suku tidak sejenis? 

2. Tiga orang siswa menyederhanakan suatu bentuk aljabar yaitu . 

Masing-masing memperoleh hasil . Tulislah jawaban 

manakah yang benar dan jelaskan alasanmu. 

3. Tulislah tiga bentuk aljabar yang merupakan binomial atau suku dua. 

Jelaskan mengapa ketiga bentuk tersebut disebut binomial. 

4. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. 

 dan  

5. Tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut . 

6. Tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut dengan menggunakan 

peragaan mencari luas persegi panjang. 

  

7. Pak Budi mempunyai kebun berbentuk persegi dengan panjang sisi 

. Tentukan Luas kebun Pak Budi! 
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KUNCI JAWABAN TES SIKLUS 1 

 

1. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-

masing varibael yang sama.     (Skor 2,5) 

Suku tidak sejenis adalah suku yang tidak memiliki variabel dan pangkat 

dari masing-masing variabel tidak sama.   (Skor 2,5) 

2. Bentuk aljabar 3p – 4p jika disederhanakan maka memiliki hasil sebagai 

berikut:        

3p – 4p = -p       (Skor 2) 

(karena dalam suku aljabar jika memiliki hasil satu maka ditulis bentuk 

aljabar itu sendiri jadi dari ketiga jawaban -1, -p dan -1p lebih tepat 

jawabannya adalah -p )     (Skor 3) 

3. Contoh Binomial atau suku dua  

-  

-  

-        (Skor 5) 

4. Sederhanakan bentuk aljabar berikut 

     (Skor 1) 

      

      

       (Skor 1) 

     (Skor 1) 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ...,DIAN SAHRA ROVIQOH  MATEMATIIA FKIP, UMP2016



214 
 

  

  

      (Skor 1) 

Jadi hasil dari  dan 

 adalah  dan   (Skor 1) 

5. Tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut  

 

      (Skor 1) 

 

    (Skor 1) 

    (Skor 1) 

      (Skor 2) 

6. Tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut dengan menggunakan 

peragaan mencari luas persegi panjang 

       (Skor 1) 

Dengan peragaan mencari luas persegi panjang dengan  dan 

       (Skor 1) 

  X                (Skor 1) 

    =  

  2 

 x                 3 

jadi 

    (Skor 1)  

 

 
 

 

   x
2
            3x

 

 

  2x         6 

 

x 

2 

x 3 
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                               (Skor 1) 

7. Diketahui  

Panjang sisi kebun pak Budi  

Ditanyakan 

Luas kebun pak Budi! 

Jawab 

Rumus luas persegi adalah    (Skor 1) 

Jadi 

Luas kebun pak Budi 

        (Skor 1) 

  

      (Skor 1) 

       (Skor 1) 

Jadi, luas kebun pak Budi adalah   (Skor 1) 
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KISI-KISI TES EVALUASI SIKLUS 2 

 

No Indikator Pemahaman Konsep No Soal 

1 Menyatakan ulang sebuah konsep 1 

2 
Mengklarifikasi objek-objek menurut sifat-sifat 

tertentu (sesuai dengan konsepnya) 
2 

3 Memberi contoh dan non-contoh dari konsep 3 

4 
Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis  
4 

5 
Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep 
5 

6 
Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih 

prosedur atau operasi tertentu 
6 

7 
Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada 

pemecahan masalah 
7 
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TES EVALUASI SIKLUS 2 

Nama  : 

No. Absen : 

8. Jelaskan dengan bahasamu sendiri pengertian dari faktorisasi bentuk 

aljabar! 

9. Sederhanakan bentuk aljabar berikut! 

  

10. Berikan 1 contoh bentuk aljabar yang dapat difaktorkan dengan bentuk 

 

11. Faktorkanlah bentuk aljabar berikut. 

  

12. Faktorkanlah bentuk aljabar  dengan menggunakan cara 

bentuk  

13. Faktorkanlah  

14. Pak Andi memiliki taman berbentuk persegi. Taman pak Andi luasnya 

. Hitunglah sisi panjang taman tersebut dengan cara 

memfaktorkannya. 
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KUNCI JAWABAN TES SIKLUS II 

 

1. Faktorisasi bentuk aljabar adalah menyatakan bentuk penjumlahan 

menjadi suatu bentuk perkalian dari bentuk aljabar tersebut.          (Skor 5) 

2. Sederhanakan bentuk aljabar berikut: 

      (Skor 1) 

       (Skor 1) 

       (Skor 1) 

      (Skor 2) 

3. Contoh bentuk aljabar yang dapat difaktorkan dengan bentuk 

     (Skor 1) 

      (Skor 1) 

  

  

  

  

       (Skor 3) 
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4. Faktorkan bentuk aljabar berikut: 

        (Skor1) 

Untuk menfaktorkan bentuk aljabar  dengan c positif maka 

pecah c menjadi perkalian faktor-faktornya dan menentukan pasangan 

bilangan yang berjumlah b.      (Skor1) 

Jadi faktor dari   

  

3 Jumlah 

1 3 4 

        (Skor 3) 

5.  

    (Skor 1) 

                             (Skor 1) 

                             (Skor 1) 

                              (Skor 1) 

                               (Skor 1) 

6. Faktorkanlah      (Skor 1) 

       (Skor 2) 

      (Skor 2) 

7. Diketahaui 

Luas tanah pak Andi    

Ditanyakan 

Sisi panjang taman      (Skor 1) 
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Jawab 

Rumus luas persegi adalah    (Skor 1) 

Jadi, 

       (Skor 1) 

  

                              (Skor 1) 

Jadi sisi taman pak Andi adalah    (Skor 1) 
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KISI-KISI TES EVALUASI SIKLUS 3 

 

No Indikator Pemahaman Konsep No Soal 

1 Menyatakan ulang sebuah konsep 1 

2 
Mengklarifikasi objek-objek menurut sifat-sifat 

tertentu (sesuai dengan konsepnya) 
2 

3 Memberi contoh dan non-contoh dari konsep 3 

4 
Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis  
4 

5 
Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep 
5 

6 
Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih 

prosedur atau operasi tertentu 
6 

7 
Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada 

pemecahan masalah 
7 
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TES EVALUASI SIKLUS 3 

Nama  : 

No. Absen : 

8. Jelaskan cara pemfaktoran bentuk  

9. faktorkanlah bentuk aljabar berikut dengan cara menggunakan 

menggunakan rumus  

  

10. Berikan  contoh suku tiga yang dapat difaktorkan kemudian sederhanakan! 

11. Sederhanakan bentuk aljabar berikut 

  

12. Sederhanakan dan jabarkanlah bentuk aljabar berikut! 

  

13. Faktorkanlah  

14. Sebuah taman berbentuk persegipanjang ukuran panjangnya (x+2) m. 

Lebar taman tersebut 7 m. Hitung kelilingnya. 
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KUNCI JAWABAN TES SIKLUS III 

 

1. Cara pemfaktoran bentuk aljabar  dengan c positif maka pecah 

c menjadi perkalian faktor-faktornya dan menentukan pasangan bilangan 

yang berjumlah b.     (Skor 5) 

2.  

Dengan menggunakan rumus 

    (Skor 1) 

      (Skor 1) 

      (Skor 1) 

       (Skor 1) 

Jadi,    (Skor 1) 

3.    (Skor 1) 

                              (Skor 1) 

                             (Skor 1) 

                              (Skor 1) 

Jadi,      (Skor 1) 

4. Sederhanakan bentuk aljabar 

    (Skor 1) 

                         (Skor 2) 
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                          (Skor 2) 

5. Sederhanakan dan jabarkan bentuk aljabar berikut 

       (Skor 1) 

       (Skor 1) 

       (Skor 1) 

      (Skor 2) 

6. Faktorkanlah  

       (Skor 1) 

 (Uraikan 11x menjadi penjumlahan dua suku) 

(Skor 1) 

      (Skor 1) 

 (Faktorkan menggunakan sifat didstributif) 

(Skor 1) 

       (Skor 1) 

7. Diketahui 

Panjang (x+2) m 

Lebar 7 m  

Ditanyakan 

Hitung keliling taman tersebut    (Skor 1) 
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Jawab 

Rumus persegi panjang (Skor 1) 

Keliling :     (Skor 1) 

Keliling    

                

                

                

Jadi keliling taman tersebut adalah    (Skor 2) 
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