
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

  



 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1 

DAFTAR NILAI SISWA 
  



 

DAFTAR NILAI MATEMATIKA  
KELAS VIII A SEMESTER 1 SMP PANGUDI LUHUR TUNTANG 

 

NO NAMA 
Nilai Sebelum 

Tindakan 
Nilai Siklus 1 Nilai Siklus 2 

1 R1 40 70 40 

2 R2 45 58 90 

3 R3 40 38 50 

4 R5 40 55 80 

5 R6 40 55 50 

6 R7 30 46 40 

7 R8 65 45 90 

8 R9 40 55 50 

9 R10 40 44 60 

10 R13 70 74 80 

11 R14 70 83 100 

12 R15 55 75 90 

13 R16 40 60 70 

14 R17 55 33 40 

15 R18 60 70 40 

16 R20 55 33 30 

17 R22 60 70 80 

18 R23 50 50 80 

19 R25 45 35 80 

 
Jumlah 940 1049 1240 

 
rata-rata 49,47 55,21 65,26 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

  



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah   : SMP Pangudi Luhur Tlogo 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester  : VIII/ Ganjil 

Materi Pokok  : Aljabar 

Standar Kompetensi  : Memahami bentuk aljabar, relasi, 

fungsi, dan persamaan garis lurus 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

 

A. KOMPETENSI DASAR 

Melakukan operasi aljabar 

B. INDIKATOR 

Kognitif 

Menyelesaikan operasi tambah, kurang pada bentuk aljabar 

Psikomotor  

Menyelesaikan operasi tambah, kurang pada bentuk aljabar dengan 

alat peraga.  

Afektif  

Prilaku Berkarakter : Tanggung jawab, membantu teman.  

Ketrampilan Sosial : Kerjasama,  menjadi  pendengar  yang  baik,  

berani  bertanya,  dan  dapat  menjawab pertanyaan atau 

menyampaikan pendapat. 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Kognitif      

Diberikan masalah  dalam  kehidupan  nyata,  siswa  dapat 

menyelesaikan  operasi tambah, kurang pada bentuk aljabar   

 

 



 

Psikomotor  

Diberikan  masalah  dalam  kehidupan  nyata,  siswa  dapat  

menyelesaikan operasi tambah, kurang pada bentuk aljabar dengan 

alat peraga.  

Afektif  

Perilaku berkarakter : Terlibat dalam KBM  yang berpusat pada  siswa,  

siswa dapat membantu  teman yang kesulitan dalam diskusi kelompok. 

Ketrampilan Sosial : Terlibat  dalam  KBM  yang  berpusat  pada  siswa,  

siswa  dapat  bekerjasama  dengan teman  dalam  diskusi  kelompok,  

mendengarkan  dengan  aktif,  berani  bertanya,  dan dapat menjawab 

pertanyaan.                 

D. MATERI POKOK 

Ibu membeli 2kg gula pasir, 10kg beras, dan 3kg tepung terigu. 

Jika harga 1kg gula pasir adalah g rupiah, harga 1kg beras adalah b 

rupiah, dan harga 1kg tepung terigu adalah t rupiah. Maka uang yang 

harus dibayar ibu adalah 2g+10b+3t rupiah. Selanjutnya, bentuk 2g + 

10b + 3t adalah bentuk aljabar. 

Hasil penjumlahan maupun pengurangan pada bentuk aljabar 

dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkan dan 

menyederhanakan suku-suku sejenis. 

Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, pengurangan, yaitu: 

a(a+b) = ab + ac atau ab + ac = a(b+c) 

a(a-b) = ab - ac atau ab - ac = a(b-c) 

Sifat Komutatif 

a + b = b + a, dengan a dan b bilangan riil 

Sifat Asosiatif 

(a + b) + c = a + (b +c), dengan a, b, dan c bilangan riil 

 



 

 

1. Operasi Penjumlahan 

Ujang memiliki 14 kelereng merah dan 7 kelereng putih. Jika 

kelereng merah dinyatakan dengan x dan kelereng putih dinyatakan 

dengan  y maka banyaknya kelereng Ujang adalah 14x + 7y. 

Selanjutnya, jika Ujang diberi kakaknya 9 kelereng merah dan 5 

kelereng putih maka banyaknya kelereng Ujang sekarang adalah 23x + 

12y. Hasil ini diperoleh dari (14x + 7y) + (9x + 5y). 

Amatilah bentuk aljabar 3x2 – 2x + 3y + x2 + 5x + 10. Suku suku 

3x2 dan x2 disebut suku-suku sejenis, demikian juga suku suku –2x dan 

5x. Adapun suku-suku –2x dan 3y merupakan suku suku tidak sejenis. 

Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan 

pangkat dari masing-masing variabel yang sama. 

Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. 

Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut: 4x2 – 2x2 – 2 – x + 5 

a. Dengan menggunakan model ‘ubin aljabar’. 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  

Ubin x2 dan –x2 sama besar 

Ubin x dan –x sama besar 

Ubin 1 dan -1 sama besar 

Berapa 4x2 – 2x2 – 2 – x + 5? 

Caranya, susunlah model ubin aljabar sebagai berikut. 

Ubin x
2
 

Ubin x 

Ubin 1 

Ubin -x
2
  Ubin –x  

Ubin -1 

Ubin –x
2
 



 

 

     

 

 

Ingat, memasangkan 

       

    Merupakan pasangan nol. 

 

Hasilnya, 

 

Artinya 2x2 – x + 3  

Jadi, 4x2 – 2x2 – 2 – x + 5 = 2x2 – x + 3. Mudah bukan! 

b. Sifat Distributif 

Dengan memperhatikan suku-suku sejenis, kita lebih mudah 

menyederhanakan penjumlahan bentuk aljabar. 

Contoh: Sederhanakan! 

-5a + 8b + 2a 

Penyelesaian: 

-5a + 8b + 2a   = -5a + 2a + 8b  (sifat komutatif) 

  = (-5a + 2a) + 8b (sifat asosiatif) 

  = (-5 + 2)a +8b  (sifat distributif) 

  = -3a + 8b 

 

0 

2x2 
0 3 -x 



 

2. Operasi Pengurangan 

Mengurangkan b dari a sama artinya dengan 

menambahkan lawan b pada a, ditulis a – b = a + (-b). 

Contoh:  

Kurangkanlah x2 + 7x – 6 dari 3x2 – 5x – 10 

Penyelesaian: 

(3x2 – 5x – 10) – (x2 + 7x – 6) 

= 3x2 – 5x – 10 – x2 + 7x – 6 

= 3x2 – x2 – 5x – 7x – 10 + 6 

= (3x2 – x2) + (-5x – 7x) + (-10 + 6) 

= 2x2 – 12x - 4 

E. SUMBER BELAJAR 

Alat Peraga: 

 Kertas berwarna-warni yang dibentuk menjadi ‘ubin aljabar’ 

Sumber : 

 Drs. Theodorus Suwariyanto M.A. FIC, Buku Kerja Siswa 

Matematika, YPL Semarang, 2012. Hal 9 – 10. 

 Buchori, dkk, Jenius Matematika 2 Untuk SMP/MTs Kelas VIII, 

Semarang: Aneka Ilmu. Hal 3 – 5 

 Buku referensi lain. 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1.  Model Pembelajaran : Kooperatif  

2.  Pendekatan               :  Kontekstual 

3.  Metode                     :  Tanya Jawab , Pemberian Tugas, Diskusi dan 

Presentasi  

4.  Langkah Kegiatan Pembelajaran : 

No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

1 KEGIATAN AWAL   

 Apersepsi Memberikan informasi Mendengarkan 4 ‘ 



 

seperlunya tentang proses 

pembelajaran dengan 

pendekatan CTL yang akan 

dilakukan oleh siswa dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai. 

informasi yang 

diberikan guru. 

 Motivasi Melalui Tanya jawab guru 

mengingatkan materi 

prasyarat yang harus 

dimiliki siswa dan 

memberi motivasi tentang 

manfaat aljabar dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Siswa menjawab 

pertanyaan guru 

 Siswa 

mengemukakan 

pendapat tentang 

manfaat aljabar 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

5’ 

  Memberi kesempatan 

siswa untuk duduk sesuai 

dengan kelompoknya 

masing-masing yang telah 

dipersiapkan oleh guru 

yang setiap kelompoknya 

terdiri dari  3-4 siswa. 

Siswa duduk sesuai 

dengan kelompoknya 

3’ 

    

2 KEGIATAN INTI   

 Eksplorasi Guru memfasilitasi siswa 

agar terjadi interaksi siswa 

dengan guru dan 

menggunakan sumber 

belajar berupa alat peraga 

‘ubin aljabar’, untuk 

memunculkan pendapat 

yang berkaitan dengan 

penjumlahan dan 

pengurangan aljabar 

 Siswa 

memperhatikan dan 

ikut serta dalam 

penggunaan sumber 

belajar berupa alat 

peraga ‘ubin aljabar’, 

serta bertanya 

terhadap hal-hal 

yang belum 

diketahui. 

 Siswa dapat 

mengungkapkan ide 

tentang sumber 

belajar lain yang 

berkaitan dengan 

penjumlahan dan 

pengurangan aljabar. 

15’ 



 

 Elaborasi Guru memberikan 

penjelasan tentang tugas 

kelompok dan 

membagikan lembar kerja 

kelompok tentang aljabar  

Siswa memperhatikan 

penjelasan guru dan 

menanyakan hal-hal 

yang belum jelas. 

5’ 

  Guru memberi 

kesempatan siswa untuk 

menyelesaikan masalah 

pada lembar kerja 

kelompok secara 

berkelompok dengan cara 

berdiskusi. 

 Siswa menyelesaikan 

lembar kerja 

kelompok dengan 

cara berdiskusi 

kelompok. 

 Siswa menyelesaikan 

soal dengan alat 

peraga yang telah 

disediakan, 

kemudian 

menuliskannya pada 

lembar hasil diskusi. 
20’ 

  Guru memperhatikan 

diskusi tiap-tiap kelompok 

dan memberikan 

bimbingan seperlunya bagi 

kelompok yang mengalami 

kesulitan. 

 Siswa berdiskusi 

secara berkelompok 

 Siswa dapat bertanya 

tentang hal-hal yang 

masih belum jelas 

dan minta bimbingan 

guru untuk 

menyelesaikan 

kesulitan yang 

dihadapi kelompok. 

   Guru secara acak 

menunjuk kelompok 

untuk 

mempresentasikan di 

depan kelas.  

 Guru sebagai fasilisator 

mengarahkan diskusi 

kelas sehingga diperoleh 

jawaban yang benar dari 

lembar kerja kelompok. 

 Beberapa siswa yang 

ditunjuk 

mempresentasikan 

hasil diskusinya 

dengan menjelaskan 

secara detil hasil 

kerja kelompok 

mereka. 

 Siswa lain 

menanggapi hasil 

kerja teman mereka 

yang presentasi 

10’ 

 Konfirmasi Berdasarkan hasil diskusi 

kelas, guru mengarahkan 

 Siswa membuat 

kesimpulan tentang 

10’ 



 

siswa untuk menarik 

kesimpulan tentang 

menghitung penjumlahan 

dan pengurangan aljabar.   

menghitung 

penjumlahan dan 

pengurangan aljabar. 

 Siswa bertanya hal-

hal yang belum 

mereka pahami 

    

3 KEGIATAN AKHIR   

 Guru mengajak siswa untuk melakukan 

refleksi sebelum menutup pertemuan 

dengan mengajukan pertanyaan 

tentang pelajaran hari ini, serta 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

siswa. 

Siswa melakukan 

refleksi dengan 

mengemukakan 

pendapat dengan 

menjawab pertanyaan 

dari guru tentang 

pelajaran hari ini serta 

kesulitan yang 

dihadapi. 

5’ 

 Guru memberikan pekerjaan rumah 

kepada siswa sebagai bahan latihan 

dan dikumpulkan pada pertemuan 

selanjutnya. 

Siswa mencatat soal 

yang diberikan guru. 

3’ 

G. PENILAIAN 

Teknik  : Aktivitas siswa, diskusi kelompok. 

Bentuk Instrumen : Lembar penilaian siswa, lembar kerja kelompok. 

Soal instrument : 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

1. Selesaikan soal berikut dengan menggunakan ‘ubin aljabar’ 

dan sifat distributif. 

a. Sederhanakan bentuk aljabar berikut  

7y2 – 3y + 4y + 8y2 + 4y 

b. Tentukan jumlah dari: 

3x + 5y – 2x2  dan   4x – 2y + 3x2 

c. Kurangkanlah! 

2x – 3x2 + 2y   dari    5y2 + 3x 



 

2. Sebuah taman berbentuk persegi panjang memiliki sisi 3x – 3 

dan x + 3x. Tentukan keliling persegi panjang tersebut bila 

dinyatakan dalam x. 

  

 

 

 

 

 

  

Mengetahui, 

Guru Matematika 

 

 

 

H. Andika Febri A, S.Pd 

Salatiga, 10 September 2012 

Peneliti 

 

 

 

Ade Herna Radinawati 

NIM. 202008088 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah   : SMP Pangudi Luhur Tlogo 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester  : VIII/ Ganjil 

Materi Pokok  : Aljabar 

Standar Kompetensi  : Memahami bentuk aljabar, relasi, 

fungsi, dan persamaan garis lurus 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

 

A. KOMPETENSI DASAR 

Melakukan operasi aljabar 

B. INDIKATOR 

Kognitif 

Menyelesaikan operasi kali, bagi dan pangkat pada bentuk aljabar 

Psikomotor  

Menyelesaikan operasi kali, bagi dan pangkat pada bentuk aljabar 

dengan alat peraga.  

Afektif  

Prilaku Berkarakter  

Tanggung jawab, membantu teman.  

Ketrampilan Sosial  

Kerjasama,  menjadi  pendengar  yang  baik,  berani  bertanya,  dan  

dapat  menjawab  

pertanyaan atau menyampaikan pendapat. 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Kognitif      

Diberikan masalah  dalam  kehidupan  nyata,  siswa  dapat 

menyelesaikan operasi kali, bagi dan pangkat pada bentuk aljabar.  

 



 

x 

x x 

1 1 

1 

Psikomotor  

Diberikan masalah dalam kehidupan nyata, siswa dapat 

menyelesaikan operasi perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar 

dengan alat peraga. 

Afektif  

Perilaku berkarakter  

1.  Terlibat dalam KBM  yang berpusat pada  siswa,  siswa dapat 

membantu  teman yang kesulitan dalam diskusi kelompok. 

Ketrampilan Sosial  

1.  Terlibat  dalam  KBM  yang  berpusat  pada  siswa,  siswa  dapat  

bekerjasama  dengan teman  dalam  diskusi  kelompok,  

mendengarkan  dengan  aktif,  berani  bertanya,  dan dapat menjawab 

pertanyaan.   

D. MATERI POKOK 

1. Perkalian Bentuk Aljabar 

Andi diminta oleh bu guru untuk menghitung luas 

persegipanjang yang panjangnya  2 cm  lebihnya dari lebarnya.  

Berapa luas persegipanjang tersebut? 

Misalkan lebar persegipanjang tersebut  l cm, maka 

panjang persegipanjang tersebut adalah p = (l+2) cm . Dengan 

demikian luas persegipanjang tersebut adalah 

 cm2. Pada persoalan ini, kita memerlukan perkalian 

suku satu dan suku dua. 

Supaya lebih mudah, perhatikan contoh berikut. 

a. Ubin Aljabar 

  

  

 

x
2
 x 1 



 

x 

x 1 1 
x 

x 

1 1 

Ubin aljabar dinamai berdasarkan luas suatu persegi 

atau persegipanjang. Luas suatu persegipanjang merupakan 

hasil kali dari panjang dan lebarnya. Kamu dapat menggunakan 

ubin aljabar untuk  memodelkan persegi panjang yang lebih 

kompleks. Persegipanjang-persegipanjang ini akan membantu 

kamu memahami bagaimana menentukan hasil kali suku dua 

yang bentuknya sederhana. Panjang dan lebar masing-masing 

menyatakan faktor yang dikalikan. 

Hitunglah  ! 

Caranya adalah seperti berikut. 

•  Buatlah sebuah persegipanjang dengan panjang x + 2 dan   

lebar x. Gunakan ubin aljabar untuk menandai faktor yang 

dikalikan. 

• Gunakan tanda itu sebagai pedoman mengisi persegipanjang 

dengan ubin aljabar. 

 

   

 

•  Hitunglah jumlah ‘ubin aljabar’ yang menutupi persegi 

panjang tersebut.  

Setelah dihitung, banyak ubin x2 ada 1 dan banyak ubin x ada 

2. Jadi x (x + 2) = x2 + 2x. 

b. Sifat Distributif 

Cara lain adalah dengan menggunakan sifat distributif. 

Mengubah bentuk  menjadi  disebut 

menjabarkan. 

 

Ingat,  dapat ditulis . 

Dengan cara yangsama dapat diperoleh: 

 

 

x
2
 x x 



 

  

Jadi,        

    

Contoh:  

Penyelesaian: 

 

 

2. Pembagian Bentuk Aljabar 

Jika dua bentuk aljabar memiliki faktor-faktor yang sama, 

maka hasil pembagian kedua bentuk aljabar tersebut dapat 

dinyatakan dalam bentuk yang sederhana dengan memperhatikan 

factor-faktor yang sama. 

Hal yang perlu diperhatikan: untuk bilangan bulat a 

dengan pangkat m dan n selalu berlaku am  an = am+n  dan  am : an = 

am-n 

Contoh:  

Tentukan hasil pembagian bentuk aljabar berikut:  

 Penyelesaian:    

 

 

 

E. SUMBER BELAJAR 

Alat Peraga: 

 Kertas berwarna-warni yang dibentuk menjadi ‘ubin aljabar’ 

Sumber : 

 Drs. Theodorus Suwariyanto M.A. FIC, Buku Kerja Siswa 

Matematika, YPL Semarang, 2012. Hal 10 – 12. 



 

 Buchori, dkk, Jenius Matematika 2 Untuk SMP/MTs Kelas VIII, 

Semarang: Aneka Ilmu. Hal 6 – 7 

 Buku referensi lain. 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1.  Model Pembelajaran  : Kooperatif  

2.  Pendekatan                : Kontekstual 

3.  Metode                      : Tanya Jawab , Pemberian Tugas, Diskusi 

dan Presentasi  

4.  Langkah Kegiatan Pembelajaran : 

No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

1 KEGIATAN AWAL   

 Apersepsi Memberikan informasi 

seperlunya tentang proses 

pembelajaran dengan 

pendekatan CTL yang akan 

dilakukan oleh siswa dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai. 

Mendengarkan 

informasi yang 

diberikan guru. 

4 

 Motivasi Melalui Tanya jawab guru 

mengingatkan materi prasyarat 

yang harus dimiliki siswa dan 

memberi motivasi tentang 

manfaat aljabar dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Menjawab pertanyaan 

guru 

5 

  Memberi kesempatan siswa 

untuk duduk sesuai dengan 

kelompoknya masing-masing 

yang telah dipersiapkan oleh 

guru yang setiap kelompoknya 

terdiri dari  4 siswa. 

 3 

    

2 KEGIATAN INTI   

 Eksplorasi Guru memfasilitasi siswa agar 

terjadi interaksi siswa dengan 

guru dan menggunakan sumber 

belajar yang ada dan 

Siswa memperhatikan 

dan ikut serta dalam 

penggunaan sumber 

belajar, serta bertanya 

15 



 

lingkungan, untuk 

memunculkan pendapat yang 

berkaitan dengan perkalian dan 

pembagian aljabar 

terhadap hal-hal yang 

belum diketahui. 

 Elaborasi Guru memberikan penjelasan 

tentang tugas kelompok dan 

membagikan lembar kerja 

kelompok tentang aljabar  

Siswa memperhatikan 

penjelasan guru dan 

menanyakan hal-hal 

yang belum jelas. 

5 

  Guru memberi kesempatan 

siswa untuk  menyelesaikan 

masalah pada lembar kerja 

kelompok secara berkelompok 

dengan cara berdiskusi. 

Siswa menyelesaikan 

lembar kerja 

kelompok secara 

berkelompok. 

20 
  Guru memperhatikan diskusi 

tiap-tiap kelompok dan 

memberikan bimbingan 

seperlunya bagi kelompok yang 

mengalami kesulitan. 

Siswa berdiskusi 

secara berkelompok 

  Guru secara acak menunjuk 

kelompok untuk 

mempresentasikan di depan 

kelas. Guru sebagai fasilisator 

mengarahkan diskusi kelas 

sehingga diperoleh jawaban 

yang benar dari lembar kerja 

kelompok. 

Beberapa siswa yang 

ditunjuk 

mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

10 

 Elaborasi Berdasarkan hasil diskusi kelas, 

guru mengarahkan siswa untuk 

menarik kesimpulan tentang 

menghitung perkalian dan 

pembagian aljabar.   

Siswa membuat 

kesimpulan tentang 

menghitung perkalian 

dan pembagian 

aljabar. 

10 

    

3 KEGIATAN AKHIR   

 Guru menutup pertemuan pertama dengan 

menegaskan kembali hal-hal penting yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran. 

Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

5 

 Guru menyampaikan kepada siswa bahwa 

pada pertemuan selanjutnya akan ada tes 

tentang operasi bentuk aljabar dan siswa 

diminta untuk belajar di rumah. 

Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

3 



 

G. PENILAIAN 

Teknik  : Aktivitas siswa, diskusi kelompok. 

Bentuk Instrumen : Lembar penilaian siswa, lembar kerja kelompok. 

Soal instrument : 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

1. Selesaikan soal berikut dengan menggunakan ‘ubin aljabar’. 

a. Nyatakan apakah setiap pernyataan berikut benar atau 

salah.  

Periksa jawabanmu dengan menggunakan ubin aljabar. 

  1) x(2x + 3) = 2x2 + 3x             2) 2x(3x + 4) = 6x2 + 8x 

b. Tentukan hasil setiap perkalian berikut dengan 

menggunakan ubin aljabar. 

  1) x(x + 5)          2)  2x(x + 2)  

2. Misalkan Agus mempunyai sebuah taman yang ukuran panjang 

setiap sisinya x  meter. Jika Agus bermaksud memperluas 

taman itu dengan panjang menjadi dua kali dari ukuran semula 

dan lebarnya ditambah 3 meter. Bagaimana luas dari taman 

yang baru tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Guru Matematika 

 

 

 

H. Andika Febri A, S.Pd 

Salatiga, 12 September 2012 

Peneliti 

 

 

 

Ade Herna Radinawati 

NIM. 202008088 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah    : SMP Pangudi Luhur Tlogo 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester  : VIII/ Ganjil 

Materi Pokok   : Aljabar 

Standar Kompetensi  : Memahami bentuk aljabar, relasi, 

fungsi, dan persamaan garis lurus 

Alokasi Waktu   : 2 x 40 menit 

 

A. KOMPETENSI DASAR 

Menguraikan bentuk aljabar ke dalam faktor-faktornya 
B. INDIKATOR 

Kognitif 

Menentukan faktor suku aljabar 

Psikomotor  

Menentukan faktor suku aljabar dengan alat peraga.  

Afektif  

Prilaku Berkarakter: Tanggung jawab, membantu teman.  

Ketrampilan Sosial: Kerjasama,  menjadi  pendengar  yang  baik,  berani  

bertanya,  dan  dapat  menjawab pertanyaan atau menyampaikan 

pendapat. 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Kognitif      

Diberikan masalah  tentang menentukan faktor suku aljabar dengan 

cara bekerja secara kelompok, supaya  siswa  dapat menentukan faktor 

suku aljabar.  

Psikomotor  



 

Penggunaan alat peraga sebagai salah satu cara pemecahan masalah 

menentukan faktor suku aljabar. 

Afektif  

Perilaku berkarakter : Terlibat dalam KBM  yang berpusat pada  siswa,  

siswa dapat membantu  teman yang kesulitan dalam diskusi kelompok. 

Ketrampilan Sosial : Terlibat  dalam  KBM  yang  berpusat  pada  siswa,  

siswa  dapat  bekerjasama  dengan teman  dalam  diskusi  kelompok,  

mendengarkan  dengan  aktif,  berani  bertanya,  dan dapat menjawab 

pertanyaan.   

D. MATERI POKOK 

FAKTORISASI ALJABAR 

1. Memfaktorkan Suku Aljabar 

a. Dengan Ubin Aljabar 

Seperti pada materi menyederhanakan aljabar, ubin aljabar dapat 

digunakan pada pemfaktoran.  

Contoh: 

Faktorkan 3x2 – 9x! 

Siapkan model ubin aljabar x2 sebanyak 3 buah dan ubin –x 

sebanyak 9 buah. Bentukalah persegi panjang dari model ubin 

aljabar tersebut. 

Hasil yang diperoleh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 

x 

x 

P=3x 

l=x-1 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

 

Model tersebut menunjukkan 3x2 – 9x = 3x (x – 3) 

b. Dengan FPB 

Faktorkan 12m2 dan 4m3n! 

Tentukanlah faktor persekutan terbesar dari 12m2 dan 4m3n. 

Diambil bilangan dan variabel yang sama. 

12m2 = 2 x 2 x 3 x m2 

4m3n = 2 x 2       x m2 x m x n  

 =  2 x 2       x m2 

Jadi, FPB dari 12m2 dan 4m3n adalah 4m2. Sehingga faktornya 

adalah 4m2(3 + mn). 

E. SUMBER BELAJAR 

Alat Peraga: 

 Kertas berwarna-warni yang dibentuk menjadi ‘ubin aljabar’ 

Sumber : 

 Drs. Theodorus Suwariyanto M.A. FIC, Buku Kerja Siswa 

Matematika, YPL Semarang, 2012. Hal 14 – 16. 

 Buchori, dkk, Jenius Matematika 2 Untuk SMP/MTs Kelas VIII, 

Semarang: Aneka Ilmu. Hal 10 – 12  

 Buku referensi lain. 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1.  Model Pembelajaran  : Kooperatif  

2.  Pendekatan                : Kontekstual 

3.  Metode                      : Tanya Jawab , Pemberian Tugas, Diskusi 

dan Presentasi  

4.  Langkah Kegiatan Pembelajaran : 

No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

1 KEGIATAN AWAL   

 Apersepsi Memberikan informasi Mendengarkan 4 



 

seperlunya tentang proses 

pembelajaran dengan 

pendekatan CTL yang akan 

dilakukan oleh siswa dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai. 

informasi yang 

diberikan guru. 

 Motivasi Melalui tanya jawab guru 

mengingatkan materi pada 

pertemuan sebelumnya 

yaitu tentang penjumlahan, 

pengurangan, perkalian dan 

pembagian aljabar.  

Menjawab 

pertanyaan guru 

5 

  Memberi kesempatan siswa 

untuk duduk sesuai dengan 

kelompoknya masing-

masing yang telah 

dipersiapkan oleh guru 

yang setiap kelompoknya 

terdiri dari  4 siswa. 

 3 

    

2 KEGIATAN INTI   

 Eksplorasi Guru memfasilitasi siswa 

agar terjadi interaksi siswa 

dengan guru dan 

menggunakan sumber 

belajar yang ada dan 

lingkungan, untuk 

memunculkan pendapat 

yang berkaitan dengan 

perkalian dan pembagian 

aljabar 

Siswa 

memperhatikan dan 

ikut serta dalam 

penggunaan sumber 

belajar, serta 

bertanya terhadap 

hal-hal yang belum 

diketahui. 

15 

 Elaborasi Guru memberikan 

penjelasan tentang tugas 

kelompok dan membagikan 

lembar kerja kelompok 

tentang aljabar  

Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru dan 

menanyakan hal-hal 

yang belum jelas. 

5 

  Guru memberi kesempatan 

siswa untuk  menyelesaikan 

masalah pada lembar kerja 

kelompok secara 

Siswa 

menyelesaikan 

lembar kerja 

kelompok secara 

20 



 

berkelompok dengan cara 

berdiskusi. 

berkelompok. 

  Guru memperhatikan 

diskusi tiap-tiap kelompok 

dan memberikan 

bimbingan seperlunya bagi 

kelompok yang mengalami 

kesulitan. 

Siswa berdiskusi 

secara berkelompok 

  Guru secara acak menunjuk 

kelompok untuk 

mempresentasikan di 

depan kelas. Guru sebagai 

fasilisator mengarahkan 

diskusi kelas sehingga 

diperoleh jawaban yang 

benar dari lembar kerja 

kelompok. 

Beberapa siswa yang 

ditunjuk 

mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

10 

 Elaborasi Berdasarkan hasil diskusi 

kelas, guru mengarahkan 

siswa untuk menarik 

kesimpulan tentang 

faktorisasi aljabar.   

Siswa membuat 

kesimpulan tentang 

faktorisasi aljabar. 

10 

    

3 KEGIATAN AKHIR   

 Guru menutup pertemuan dengan 

menegaskan kembali hal-hal penting 

yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran. 

Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru 

5 

 Guru mengingatkan kepada siswa untuk 

belajar di rumah sebagai persiapan 

untuk pertemuan selanjutnya. 

Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru. 

3 

G. PENILAIAN 

Teknik  : Aktivitas siswa, diskusi kelompok. 

Bentuk Instrumen : Lembar penilaian siswa, lembar kerja kelompok. 

Soal instrument : 

 

 



 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

1. Selesaikan soal berikut dengan ubin aljabar! 

 x2 + 3x + 2 

2. Selesaikan soal berikut dengan hukum distributive! 

 8x2 + 6x – 4xy 

3. Faktorkan 4a2 – 9 ! 

 

  

Mengetahui, 

Guru Matematika 

 

 

 

H. Andika Febri A, S.Pd 

Salatiga, 12 September 2012 

Peneliti 

 

 

 

Ade Herna Radinawati 

NIM. 202008088 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah    : SMP Pangudi Luhur Tlogo 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester  : VIII/ Ganjil 

Materi Pokok   : Aljabar 

Standar Kompetensi  : Memahami bentuk aljabar, relasi, 

fungsi, dan persamaan garis lurus 

Alokasi Waktu   : 2 x 40 menit 

 

A. KOMPETENSI DASAR 

Menguraikan bentuk aljabar ke dalam faktor-faktornya 
B. INDIKATOR 

Kognitif 

Menentukan faktor suku aljabar 

Psikomotor  

Menentukan faktor suku aljabar dengan alat peraga.  

Afektif  

Perilaku Berkarakter : Tanggung jawab, membantu teman.  

Ketrampilan Sosial : Kerjasama,  menjadi  pendengar  yang  baik,  

berani  bertanya,  dan  dapat  menjawab pertanyaan atau 

menyampaikan pendapat. 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Kognitif      

Diberikan masalah  tentang menentukan faktor suku aljabar dengan 

cara bekerja secara kelompok, supaya  siswa  dapat menentukan faktor 

suku aljabar.  

Psikomotor  



 

Penggunaan alat peraga sebagai salah satu cara pemecahan masalah 

menentukan faktor suku aljabar. 

Afektif  

Perilaku berkarakter  

Terlibat dalam KBM  yang berpusat pada  siswa,  siswa dapat 

membantu  teman yang kesulitan dalam diskusi kelompok. 

Ketrampilan Sosial  

Terlibat  dalam  KBM  yang  berpusat  pada  siswa,  siswa  dapat  

bekerjasama  dengan teman  dalam  diskusi  kelompok,  

mendengarkan  dengan  aktif,  berani  bertanya,  dan dapat menjawab 

pertanyaan.   

D. MATERI POKOK 

FAKTORISASI ALJABAR 

1. Memfaktorkan Bentuk ax2 + bx + c 

Pada bentuk ax2 + bx + c dengan a = 1 dan c  0, di mana b 

merupakan koefisien x dan c merupakan konstanta. Untuk 

memfaktorkan bentuk tersebut kita melakukan dengan cara coba-

coba atau memecah suku dengan variable x. 

a. Memecah Suku 

Faktorkanlah x2 + 8x + 15! 

Langkah pertama adalah mencari faktor dari 15 yang jika kita 

jumlahkan hasilnya adalah 8. 

Faktor dari 15 

(termasuk yang negatif) 
Jumlah faktor-faktornya 

1 dan 15 

-1 dan -15 

3 dan 5 

-3 dan -5 

-1 + 15 = 16 

-1 + (-15) = -16 

3 + 5 = 8 

-3 + (-5) = -8 



 

Bilangan 3 dan 5 merupakan faktor dari 15 yang mempunyai 

jumlah 8. Sehingga (x + 3)(x + 5) adalah faktor dari x2 + 8x + 15. 

b. Memfaktorkan bentuk ax2 + bx + c dengan a  1 dan c  0.  

Untuk memfaktorkan bentuk ax2 + bx + c dengan a  1 dan c  

0 juga dilakukan dengan cara memecah suku dalam variable x. 

Contoh:  

Faktorkanlah 2x2 + 7x – 4  

Langkah pertama daftar semua faktor dari 2 yaitu: 1 dan 2, -1 

dan -2 

Daftar semua faktor dari -4 yaitu: -1 dan -4, 1 dan -4, 2 dan -2, 

-2 dan 2 

Gunakan faktor – faktor tersebut untuk bentuk ( x + )( x + 

) dengan cara memasukkan faktor 2 ke dalam tanda  dan 

faktor dari -4 dalam tanda . Cari perkalian dua suku yang 

suku tengahnya (jumlah dari hasil perkalian dalam dan luar) 

adalah 7x. 

(1x + 1  )(2x + -4 )  2x – 4x = -2x   salah 

(1x + -4 )(2x +  1 )  -8x + 4x = -7x   salah 

(1x + -1 )(2x +  4 )  -2x + 4x = 2x   salah 

(1x +  4 )(2x + -1 )  8x – 1x = 7x   benar 

    Jadi, 2x2 + 7x – 4 = (x + 4)(2x – 1) 

 

E. SUMBER BELAJAR 

Alat Peraga: 

 Kertas berwarna-warni yang dibentuk menjadi ‘ubin aljabar’ 

 

 

Luar 

Dalam 



 

Sumber : 

 Drs. Theodorus Suwariyanto M.A. FIC, Buku Kerja Siswa 

Matematika, YPL Semarang, 2012. Hal 16 – 18. 

 Buchori, dkk, Jenius Matematika 2 Untuk SMP/MTs Kelas VIII, 

Semarang: Aneka Ilmu. Hal 13 – 16  

 Buku referensi lain. 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1.  Model Pembelajaran  : Kooperatif  

2.  Pendekatan                : Kontekstual 

3.  Metode                      : Tanya Jawab , Pemberian Tugas, Diskusi 

dan Presentasi  

4.  Langkah Kegiatan Pembelajaran : 

No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

1 KEGIATAN AWAL   

 Apersepsi Memberikan informasi 

seperlunya tentang proses 

pembelajaran dengan 

pendekatan CTL yang akan 

dilakukan oleh siswa dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai. 

Mendengarkan 

informasi yang 

diberikan guru. 

5 

 Motivasi Melalui tanya jawab guru 

mengingatkan materi pada 

pertemuan sebelumnya yaitu 

tentang faktorisasi aljabar 

dengan ubin aljabar 

Menjawab 

pertanyaan guru 

5 

2 KEGIATAN INTI   

 Eksplorasi Guru menjelaskan tentang 

faktorisasi aljabar bentuk  

ax
2
 + bx + c dengan metode 

tanya jawab. 

 

Siswa 

memperhatikan dan 

ikut serta dalam 

proses 

pembelajaran. 

15 

 Elaborasi Guru memberikan penjelasan Siswa 5 



 

tentang tugas individu dan 

membagikan lembar soal 

yang dapat didiskusikan 

dengan teman sebangku.  

memperhatikan 

penjelasan guru dan 

menanyakan hal-hal 

yang belum jelas. 

  Guru memberi kesempatan 

siswa untuk  menyelesaikan 

masalah pada lembar kerja 

individu. 

Siswa 

menyelesaikan soal 

dengan berdiskusi 

dengan teman 

sebangku. 20 

  Guru memperhatikan diskusi 

dan memberikan bimbingan 

seperlunya bagi siswa yang 

mengalami kesulitan. 

Siswa berdiskusi 

dengan teman 

sebangku 

  Guru secara acak menunjuk 

siswa untuk 

mempresentasikan di depan 

kelas. Guru sebagai fasilisator 

mengarahkan diskusi kelas 

sehingga diperoleh jawaban 

yang benar. 

Beberapa siswa yang 

ditunjuk 

mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

10 

 Elaborasi Berdasarkan hasil diskusi 

kelas, guru mengarahkan 

siswa untuk menarik 

kesimpulan tentang 

faktorisasi aljabar bentuk  

ax
2
 + bx + c.   

Siswa membuat 

kesimpulan tentang 

faktorisasi aljabar. 

10 

3 KEGIATAN AKHIR   

 Guru menutup pertemuan dengan 

menegaskan kembali hal-hal penting yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran. 

Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru 

5 

 Guru mengingatkan kepada siswa untuk 

belajar di rumah sebagai persiapan test 

pada pertemuan selanjutnya. 

Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru. 

5 

G. PENILAIAN 

Teknik  : Aktivitas siswa, diskusi kelompok. 

Bentuk Instrumen : Lembar penilaian siswa, lembar kerja kelompok. 

Soal instrument : 

 



 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

1. Selesaikan soal berikut dengan ubin aljabar! 

 x2 + 3x + 2 

2. Selesaikan soal berikut dengan hukum distributif! 

 8x2 + 6x – 4xy 

3. Faktorkan 4a2 – 9 ! 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

LEMBAR KERJA SISWA 
  



 

LEMBAR KERJA KELOMPOK  

Nama Kelompok  : 

Anggota   : 

 

 

 

1. Selesaikan soal berikut dengan menggunakan ‘ubin aljabar’ 

dan sifat distributif. 

a. Sederhanakan bentuk aljabar berikut  

x2 – x + x2 – 3x + 4 

 

b. Tentukan jumlah dari: 

3x + 2y – x2   dan   x – 3y + 2x2 

 

c. Kurangkanlah! 

2x – x2 + 2y   dari    3y2 + 3x 

 

2. Sebuah taman berbentuk persegi panjang memiliki sisi (2x + 

15) meter dan (3x + 5) meter. Tentukan keliling persegi 

panjang tersebut bila dinyatakan dalam x. 

 

  



 

TUGAS KELOMPOK  

Nama Kelompok  : 

Anggota   : 

 

 

 

1. Selesaikan soal berikut! 

a. (3x – 1) (x + 3) 

b. -3p2(4p – 5q) 

c. 8p5q : 4p4qr 

d. (4p – 3)2 

 

2. Sebuah taman berbentuk persegi dengan panjang sisi (q + 4) meter. Di 

tengah taman terdapat sebuah kolam yang juga berbentuk persegi 

dengan panjang sisi (p + 2) meter. Taman yang tidak dibuat kolam 

ditanami rumput hias. Tentukan luas taman yang ditanami rumput 

hias. 

 

  



 

TUGAS KELOMPOK A 

Nama Kelompok : 

Anggota Kelompok : 

 

 

 

1. Selesaikan soal berikut dengan ubin aljabar! 

x2 + 3x + 2 

2. Selesaikan soal berikut dengan hukum distributive! 

 8x2 + 6x – 4xy 

3. Faktorkan 4a2 – 9 ! 

  



 

TUGAS KELOMPOK 

 

Nama Kelompok : 

Anggota  : 

 

 

 

Faktorkanlah! 

1. b2 + 4b – 10 

2. r2 – 7r – 18 

3. 3x2 + 7x + 2 

4. 2n2 – 7n + 3 

  



 

ULANGAN HARIAN I 

 

 

 

Kerjakan soal di bawah ini dengan benar! 

1. Sederhanakan! 2x2 – xy + 5 +3x2 + xy – 2  

2. Hitunglah! (2x + 3)(4x – 5)  

3. Kurangkanlah! 2x2 + 10x – 14 dari x2 – 6x + 8 

4. Taman berbentuk trapesium sama kaki dengan panjang sisi sejajarnya 

(x + 4) m dan (3x + 2) m, serta jarak kedua garis sejajar (2x) m. Berapa 

luas taman tersebut? 

5. Hitunglah! (4m + 3n)2 

6. Hitunglah!  

7. Sebuah persegi panjang memiliki ukuran panjang (3x – 3)cm dan lebar 

(x – 1)cm. Hitunglah kelilingnya dalam variabel x! 

 

JAWAB: 

1. 2x2 – xy + 5 +3x2 + xy – 2 = 2x2 +3x2 – xy + xy + 5 – 2 

= 5x2 + 3 

2. (2x + 3)(4x – 5) = 8x2 – 10x + 12x – 15 

= 8x2 + 2x – 15 

3. (x2 – 6x + 8) – (2x2 + 10x – 14) = x2 – 6x + 8 – 2x2 – 10x + 14 

       = x2 – 2x2 – 6x – 10x + 8 + 14 

       = – x2  – 16x + 22 

Nama : 

No : 

Kelas : 



 

4. L =  

 

  

  

  

c  

5. (4m + 3n)2  = (4m)2 + 2.(4m.3n) + (3n)2 

   = 16m2 + 24mn + 9n2 

6.  

  

7. Keliling  = 2 ((3x – 3) + (x – 1)) 

  = 2(3x – 3 + x – 1) 

  = 2(3x + x – 3 – 1) 

  = 2(4x – 4) 

  = (8x – 8) cm 

  

(3x + 2)m 

(x + 4)m 

(2x)m 

(3x - 3)cm 

(x – 1)cm 



 

ULANGAN HARIAN 2 

NAMA :      Tanggal : 

NO ABSEN :     Waktu : 

 

Kerjakan soal-soal berikut dengan benar! 

1. Sederhanakan! 

a. 3p – 2 (3p – 5) + 8 

b. 4 + 5x – 2 (-4x + 5) 

2. Kurangkan! 

a. 3m – 2n dari -7m + n 

b. -2x + 5y – z dari 2x – y + 4z 

3. Pak Hasan mempunyai kebun berbentuk persegi panjang dengan 

panjang (4x – 1)m dan lebar (6x+3)m. 

a. Nyatakan keliling kebun Pak Hasan jika dinyatakan dalam x! 

b. Jika x = 5, tentukan keliling kebun Pak Hasan! 

4. Faktorkan bentuk aljabar berikut! 

a.  

b.  

c.  

5. Sebuah ubin keramik berbentuk belah ketupat dengan luas 198 cm2. 

Panjang diagonal-diagonalnya (x + 2)cm dan (x – 2)cm. Berapa panjang 

diagonal-diagonalnya? 

 

KUNCI JAWABAN 

1. a. 3p – 6p + 10 + 8 = -3p + 18 

b. 4 + 5x + 8x – 10 = 13x – 6  

 

2. a. (-7m + n) – (3m – 2n) = -7m + n – 3m + 2n 



 

       = -10m +3n 

b. (2x – y +4z) – (-2x + 5y – z) = 2x – y +4z +2x – 5y + z 

      = 4x – 6y +5z 

 

3. a.  Keliling = 2 (p + l) 

      = 2[(4x – 1) + (6x + 3)] 

      = 2(10x + 2) 

      = 20x + 4 

Jadi, keliling kebun Pak Hasan adalah (20x + 4) meter 

b.  x = 5 

keliling kebun Pak Hasan (20x + 4) meter. 

20 (5) + 4 = 100 + 4 = 104 

Jadi, keliling kebun Pak Hasan adalah 104 meter. 

 

4. a. (m – 7n)(m + 7n) 

b. (x + 4)(2x – 1) 

c. (x + 4) (2x + 3) 

 

5. Luas belah ketupat = ½  D1  D2 

198  = ½  (x + 2)(x – 2) 

198 = ½  (x2 – 2x + 2x – 4) 

198 = ½ (x2 – 4) 

198  2 = x2 – 4 

396 = x2 – 4 

396 + 4 = x2  

400 = x2 

    = x 

        = x 

Panjang diagonal-diagonalnya adalah  

(x + 2) = (20 +2) = 22 

(x – 2) = (20 – 2) = 18 

Jadi, Panjang diagonal-diagonalnya adalah 22cm dan 18cm.



 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

DOKUMENTASI 
  



 

DOKUMENTASI 

 

Proses Belajar Mengajar 

 

 

Diskusi Kelompok 



 

 

Diskusi Kelompok 

 

 

Diskusi Kelompok 

  



 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 

  



 

 




