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Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

karena senantiasa menurunkan rahmad dan hidayah-

Nya kepada kita semua, utamanya karena Tuhan telah 
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keras yang tak kenal lelah sehingga edisi pertama dari  
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lewat tulisan sehingga kreatifitas guru-guru matematika 

di kabupaten Kotawaringin Barat ini bisa tersalurkan 

dengan baik. Dengan hadirnya bulletin ini juga 

diharapkan menumbuhkan inspirasi bagi guru 

matematika untuk menjadi penulis baru dan juga menjadi 

makin kreatifnya penulis-penulis yang sudah ada. 

Buletin MGMP Matematika Prisma edisi Pertama 

ini berisi hasil desiminasi Best Practice yang merupakan 

tagihan pada program Diklat Peningkatan Karir Guru 

melalui MGMP Matematika SMP. Dari hasil desiminasi di 

edisi ini terdiri dari penggunaan Media pembelajaran, Alat 

peraga maupun artikel. Redaksi merangkumnya dalam 

beletin ini agar para pembaca dapat memperoleh 

gambaran tentang karya-karya yang dihasilkan oleh 

anggota MGMP matematika Prisma. Harapan redaksi 

agar artikel-artikel yang ada di bulletin ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca yang budiman. 

Dengan tampilan yang sangat sederhana pada 

edisi ini, kami menyadari begitu banyak kekurangan dari 

bulletin ini. Dengan kerendahan hati kami mengharapkan 

bantuan dari berbagai pihak demi perbaikan di edisi 

berikutnya. Kritik dan saran pembaca sangat kami 

perlukan, begitu juga kreatifitas penulis selalu kami 

nantikan. Pengurus MGMP Matematika Prisma juga kami 

harapkan membantu aktif dalam mengirimkan tugas-

tugas dari kegiatan MGMP supaya bias dimanfaatkan 

untuk mengisi bulletin ini. 

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada Dirjen 

Dikdas dan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Dasar maupun Dinas 
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telah memberikan bantuan moril maupun materiil demi 

terbitnya bulletin ini. Ucapan terima kasih juga kami 

sampaikan untuk penulis dan pembaca yang masing-

masing punya peran yang sangat berarti bagi 

keberlangsungan bulletin ini. 

Semoga bulletin ini bermanfaat bagi menambah 
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DOMINO ALJABAR 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERHITUNG ALJABAR 

 

Yusti Paraya, S.Pd.1 

 

ABSTRAK 

 Pembelajaran Matematika sering dijadikan matapelajaran yang tidak disukai dan ditakuti 

para peserta didik. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang dirasa kurang menyenangkan.  Untuk 

itu  Domino Aljabar merupakan salah satu solusi untuk dapat memotivasi siswa untuk menyenangi 

matematika dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi ‘melakukan operasi hitung 

tambah dan kurang pada bentuk aljabar’. 

Berdasarkan hasil angket dan hasil tes diperoleh 100 % siswa setuju Domino Aljabar 

menyenangkan dan membuat belajar matematika menyenangkan. Dan 3 siswa (9,375%) yang 

tidak setuju bahwa Domino Aljabar meningkatkan prestasi belajar. Hasil belajar pun meningkat, 

yaitu semula yang lulus (KKM = 70) hanya 40,63%, sekarang dengan Domino Aljabar menjadi 

84,37%.  

 

Kata kunci: domino aljabar, bentuk aljabar, operasi hitung 

 

A. Latar Belakang 

Bagi kebanyakan siswa belajar 

matematika adalah hal yang tidak 

menyenangkan. Mereka terpaksa 

mengikutinya karena sudah merupakan 

pelajaran wajib. Akan tetapi jika mereka 

sadar bahwa matematika adalah pelajaran 

yang penting bagi mereka, pasti mereka akan 

berusaha untuk bisa. Selain itu sering kali 

metode dan cara pembelajaran di kelas yang 

monoton dan kurang variatif, seringkali guru 

                                                           
1 Guru SMP Negeri 1 Arut Selatan 

sebagai pusat belajar, tidak melibatkan siswa 

juga salah satu penyebab siswa merasa tidak 

menyukai matematika. Selain itu masa SMP 

adalah usia dimana siswa akan mudah 

menyerap pelajaran  jika suasananya 

menyenangkan. Seperti pendapat Bruner 

(dalam Mulyasari, F, 2015) bahwa untuk 

pengetahuan yang baru diperlukan tahap 

enaktif, ikonik dan simbolik. Tahap enaktif 

adalah tahap belajar dengan memanipulasi 

benda atau objek konkrit, tahap ikonik yaitu 
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tahap belajar dengan menggunakan simbol, 

dan tahap simbolik yaitu tahap belajar 

dengan memanipulasi lambang atau simbol.  

Selain itu juga berkaitan dengan isu ramah 

lingkungan, maka perlulah disiasati alat 

peraga untuk membantu pembelajaran ini 

berasal dari limbah rumah tangga. Mudah di 

dapat dan tentunya menghemat biaya 

pembuatannya. Sekaligus juga di harapkan 

hal ini akan memberikan pembelajaran 

positif bagi siswa agar dapat memanfaatkan 

limbah untuk menjasikan sesuatu yang 

bermanfaat, dan menjadikannya ramah 

lingkungan.  

Seperti pada materi “operasi tambah dan 

kurang bentuk aljabar”, hasil belajar siswa 

sangat tidak memuaskan, hanya 45% yang 

tuntas. Padahal guru merasa sudah maksimal 

memberikan dan berupaya agar siswa 

mengerti cara mengerjakan nya.  

Berdasarkan permasalahan itu maka 

merasa perlu untuk mencoba menyisipkan 

permainan (game) di dalam kegiatan 

pembelajaran. Hal ini diharapkan agar 

pembelajaran dikelas selain dapat 

mentransfer ilmu tetapi juga menyenangkan 

bagi siswa. Dan tentunya berimbas terhadap 

keaktifan dan meningkatnya motivasi dan 

prestasi belajar siswa. Maka perlu bantuan 

alat peraga untuk dapat mengaktifkan siswa 

dalam melakukan operasi tambah dan kurang 

pada bentuk aljabar. Domino Aljabar di 

rancang sebagai alat bantu belajar sekaligus 

bermain dalam mengaktifkan siswa pada 

pembelajaran materi operasi tambah dan 

kurang bentuk aljabar.  Dan di buat dari 

limbah yaitu kardus bekas susu atau kardus 

bekas makanan yang tebal bahannya. Dan di 

harapkan dengan menggunakan bantuan 

Domino Aljabar, maka meningkat aktifitas , 

motivasi dan perstasi belajar siswa menjadi 

minimal 80% tuntas mencapai KKM 70. 

B. Rancangan Inovasi 

Domino Aljabar berbentuk seperti kartu 

domino, yaitu persegi panjang, tetapi 

ukurannya berbeda. Terbuat dari kardus 

bekas susu dan bekas kue kering, yang 

merupakan limbah rumah tangga.  

Domino Aljabar berukuran 8,5 cm x 5,5 

cm. Yang di gunakan adalah bagian dalam, 

dan kartu akan di bagi 2 bagian, diberi 

batasan garis menggunakan spidol hitam, 

seperti juga kartu aslinya. Bagian atas 

diberikan soal/pertanyaan terkait materi 

‘operasi tambah dan kurang pada bentuk 

aljabar’ dan bagian bawahnya berupa 

jawaban dari suatu soal/pertanyaan. Tetapi 

dalam 1 kartu tidak terdapat soal dan 

jawaban soal yang sama. Tetapi dalam 1 

kartu bisa saja pada bagian atas adalah soal 

A, dan pada bagian bawah adalah jawaban 

dari soal E. Pada bagian belakang kartu dan 

bagian depannya diberikan double tape, yang 

gunanya untuk merekatkan pada papan tulis 

dan merekatkan antar kartu. Cara 

bermainnya adalah dengan membagi siswa 

menjadi beberapa kelompok yang heterogen, 

bermain seperti bermainnya kartu domino, 
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disusun sampai kartu habis. Bagi kelompok 

yang menang akan mendapatkan reward dari 

guru yaitu berupa nilai tambahan, dan yang 

kalah akan mendapat hukuman yang 

membuat segar suasana, seperti bernyanyi. 

C. Tujuan  

1. Memberikan suasana santai dan gembira 

kepada siswa, bermain tetapi juga 

mendapatkan informasi berupa materi 

yaitu melakukan ‘operasi tambah dan 

kurang bentuk aljabar’ 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa 

pada materi ‘operasi tambah dan kurang 

pada bentuk aljabar’ 

3. Mencoba meningkatkan motivasi pada 

pelajaran matematika,  dan membentuk 

perilaku dapat bekerjasama dengan 

siswa lain 

D. Manfaat  

1. Membantu siswa dalam melakukan 

‘operasi tambah dan kurang pada bentuk 

aljabar’ 

2. Meningkatkan prestasi dan sekaligus 

motivasi belajar matematika siswa, 

khususnya pada materi ‘operasi tambah 

dan kurang pada bentuk aljabar’ 

3. Bagi guru adalah menjadi lebih inovatif 

lagi dalam setiap pembelajarannya 

 

KAJIAN TEORI 

 

1. Operasi Hitung Bentuk Aljabar 

Pada Kurikulum KTSP, pada kelas 

VIII semester I, dengan Kompetensi Dasar: 

1.1 Melakukan operasi aljabar, dan 

indikatornya adalah  : melakukan operasi 

tambah dan kurang pada bntuk aljabar. 

Untuk melakukan tambah dan kurang pada 

bentuk aljabar, perlu di perhatikan adalah : 

1. Suku–suku yang sejenis  

Kelompokkan suku–suku yang sejenis, 

kemudian jumlahkan/kurangkan 

koefisiennya saja, sementara 

variabelnya tidak. 

2a + 4a – 7a = (2 + 4 – 7)a = (–1)a = –a 

2. Sifat distributif perkalian terhadap 

penjumlahan dan pengurangan 

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

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

3. Hasil perkalian dua bilangan bulat 

Bilangan positif  x bilangan positif = 

bilangan positif 

Bilangan negatif x bilangan positif = 

bilangan negatif 

Bilangan positif x bilangan negatif = 

bilangan negatif 

Bilangan negatif x bilangan negatif = 

bilangan positif 

2. Media Pembelajaran Domino Aljabar 

Media secara umum artinya adalah 

alat bantu. Menurut Briggs (1977), Media 

Pembelajaran adalah sarana fisik untuk 

menyampaikan isi/materi pembelajaran, 

seperti : buku, film, video, dan sebagainya. 

menurut PTK oleh Chaerul Umah (dalam 

Mulyasari, F, 2015) penggunaan media 

buatan guru dalam operasi hitung bilangan 

bulat dapat meningkatkan hasil belajar 90% 
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siswa kelas IV SD Muhammadiyah Sidoarjo. 

berdasarkan pendapat tersebut maka penulis 

mengembangkan media ‘Domino Aljabar’ 

sebagai alat bantu pembelajaran.  

 Domino Aljabar merupakan media 

sederhana yang dibuat dengan 

memanfaatkan barang limbah. Berbentuk 

seperti kartu domino, dengan ukuran lebih 

besar yaitu 8,5 cm x 5,5 cm. Pada salah satu 

sisi di bagi menjadi dua dengan di batasi 

garis hitam. Bagian atas berupa soal dan 

bagian bawah berupa jawaban dari soal pada 

kartu yang berbeda. 

 

PEMBAHASAN DAN HASIL 

 

A. Domino Aljabar 

Domino Aljabar merupakan media 

pembelajaran yang bertujuan membantu 

siswa dalam melakukan ‘operasi tambah 

dan kurang pada bentuk aljabar’.  

Bentuknya meniru bentuk kartu domino, 

tetapi tidak terlalu sama. Berbentuk persegi 

panjang dengan ukuran 8,5 cm x 5,5 cm. 

Salah satu sisi nya di bagi dua dengan 

menggunakan garis sehingga menyerupai 

bentuk kartu domino. Terbuat dari bahan 

limbah rumah tangga. Cara membuatnya: 

1. Siapkan  beberapa kardus bekas yang 

bahannya agak tebal 

 

2. Potong dengan gunting seukuran 8,5 cm 

x 5,5 cm, sebanyak  33 buah (atau 

sebanyak jumlah siswa di kelas) 

3. Buat garis pembagi pada sisi yang akan 

di gunakan (yang tidak licin) pada 

semua kartu 

 

4. Buatlah soal/pertanyaan sesuai materi 

pada bagian atas, dan lakukan untuk 

semua kartu, sisakan 1 kartu kosong 

bagian atasnya 

5. Buatlah jawaban pada kartu bagian 

bawahnya, dengan catatan jawaban soal 

A harus diletakkan pada kartu berbeda, 

dan sisakan 1 kartu bagian bawahnya 

kosong 

6. Kartu Domino Aljabar siap dipakai 

untuk bermain !   
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B. Penggunaan Domino Aljabar dalam 

Pembelajaran 

Cara menggunakan atau memainkan 

kartu Domino Aljabar adalah sebagai 

berikut: 

1. Siswa di bagi menjadi beberapa 

kelompok yang anggota–anggotanya 

heterogen. Masing–masing siswa 

diberikan 1 kartu.  

2. Kemudian guru meminta salah satu 

anggota dari masing–masing kelompok 

untuk hompimpah/suit. 

3. Yang menang akan duluan 

menempelkan salah satu kartunya di 

papan tulis. Sambil menyebutkan 

pertanyaan pada bagian soal dan juga 

pernyataan pada bagian jawaban. 

4. Siswa yang merasa memiliki pasangan 

kartu itu dapat maju dan menempelkan 

kartunya. Demikian seterusnya sampai 

kartu habis tertempel. Anggota pada 

kelompok itu dapat membantu rekannya 

sekelompok saat 

menghitung/menjawab. 

5. Kelompok yang habis kartunya lebih 

dulu, maka kelompok itu memenangkan 

permainan. Dan akan diurutkan, serta 

mendapatkan reward dari guru, berupa 

nilai. 

6. Bagi kelompok yang kalah akan 

dihukum dengan menyanyi/ sesuatu 

kegiatan yang dapat menghibur rekan 

lainnya.  

 

Kegiatan pembelajaran menggunakan 

Domino Aljabar
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C. Hasil Pembelajaran dengan Domino Aljabar 

1. Hasil Observasi Keberhasilan menggunakan Domino Aljabar 

Berikut hasil pengisian angket yang di bagikan kepada siswa: 

No. Pertanyaan  
Pilihan Jawaban 

Saran  
Setuju Tidak Setuju 

1 Domino Aljabar ini mudah memainkannya    

2 Domino Aljabar menarik untuk dimainkan    

3 Kalian senang menggunakan Domino 

Aljabar 

   

4 Domino Aljabar membuat kalian lebih 

mudah melakukan penjumlahan dan 

pengurangan bentuk aljabar 

   

5 Domino Aljabar meningkatkan prestasi 

belajar kalian 

   

6 Domino Aljabar membuat belajar 

matematika menyenangkan 
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Hasil rekap:  

Untuk no 1, 2, 3, 4, dan 6 setuju  = 32 siswa 

Setuju  pada no 5   = 29 siswa 

Tidak setuju pada no 5   = 3 siswa  

  

Saran dari beberapa siswa: 

1. Lebih sering dilakukan agar siswa 

merasa senang dan santai 

2. Sebaiknya tidak hanya aljabar , tapi 

semua materi pelajaran 

3. Saya sangat setuju dengan Domino 

Aljabar, karena dengan belajar sambil 

bermain. Kita jadi tidak terlalu bosan 

4. Belajar matematika sambil main itu 

seru, gak mbosenin, apalagi 

berkelompok. Semoga kalau belajar 

matematika lagi, diselingi games. Biar 

gak bosen + ngantuk. 

2. Hasil Belajar ‘melakukan operasi 

tambah dan kurang pada bentuk aljabar’ 

 

Hasil tes sebelum dan sesudah menggunakan Domino Aljabar: 

No. 

Absensi 

siswa 

Nilai 

Sebelum Sesudah 

1 70 90 

2 90 95 

3 65 70 

4 50 70 

5 90 93 

6 70 80 

7 98 100 

8 50 70 

9 70 70 

10 40 88 

11 63 83 

12 45 70 

13 50 66 

14 50 70 

15 65 70 

16 70 73 

17 90 90 

18 60 66 

19 40 70 

20 100 100 

 

No. 

Absensi 

siswa 

Nilai 

Sebelum Sesudah 

21 58 75 

22 40 68 

23 70 78 

24 90 93 

25 55 55 

26 35 73 

27 80 95 

28 65 78 

29 55 93 

30 45 68 

31 50 70 

32 90 100 

Siswa yang 

tidak lulus 

19 

(59,37%) 

5 

(15,63%) 

Siswa yang 

lulus 

13 

(40,63%) 

27 

(84,37%) 

 

 

*KKM = 70 
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SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan  

Dari hasil pembelajaran dengan 

menggunakan Domino Aljabar, dilihat dari 

rekap angket dan hasil tes yang telah 

dilakukan, ternyata 100 % siswa setuju 

Domino Aljabar menyenangkan dan 

membuat belajar matematika 

menyenangkan. Dan 3 siswa (9,375%) yang 

tidak setuju bahwa Domino Aljabar 

meningkatkan prestasi belajar. 

Hasil belajar pun meningkat, yaitu semula 

yang lulus (KKM = 70) hanya 40,63%, 

sekarang dengan Domino Aljabar menjadi 

84,37%. 

B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil pelaksanaan 

pembelajaran, maka perlu: 

1. Pembelajaran matematika sebaiknya 

didesain sedemikian hingga ada 

permainan agar para siswa tidak bosan, 

dan semakin menyenangi matematika 

2. Guru sebaiknya berusaha lebih inovatif 

dalam merancang pembelajaran agar 

lebih bermakna sekaligus juga tidak 

menegangkan 

3. Merancang alat/media tambahan 

pembelajaran tidak harus mahal, dapat 

di buat sederhana dan biaya murah 

dengan menggunakan barang limbah 

yang masih bisa di pakai. 
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Kartu Aljabar 

Sebagai Alat Bantu Siswa Memahami Operasi Hitung Bentuk Aljabar 

Ida Yuli Wandasari.S.Pd 2 

 

A. Pendahuluan 

Pada mata pelajaran matematika ada 

materi Aljabar. Bagi siswa kelas VII materi 

ALJABAR ini merupakan pelajaran baru 

yang materi-materinya sama sekali belum 

terbayangkan oleh siswa kelas VII. Sehingga 

mereka sangat merasa kesulitan dalam 

memahaminya. Sehingga dapat berdampak 

pada hasil belajar aljabar yang jelek. 

Dasar untuk bisa memahami Aljabar 

bahwa siswa dituntut untuk bisa memahami 

pengoperasian bilangan bulat dan pecahan. 

Bagi sebagian siswa ada yang lemah 

pemahamannya pada operasi bilangan 

negatif. Mereka masih sering keliru dalam 

menentukan hasil operasi bilangan negatif. 

Sehingga mereka menjadi kesulitan dalam 

operasi bentuk aljabar.  

Pada materi aljabar ini pertama kali 

siswa diajarkan tentang unnsur-unsur bentuk 

aljabar. Unsur-unsur aljabar diantaranya ada 

variabel, koefisien, konstanta, dan suku. 

Dimana kosakata-kosakata tersebut baru 

didengar oleh siswa. Sehingga siswa 

berusaha menanamkan kosakata tersebut 

dalam otak mereka. Dari unsur-unsur aljabar 

                                                           
2 Guru SMP Negeri 5 Arut Selatan 

tersebut ada siswa yang terbalik dalam 

memahaminya, misalkan variabel dengan 

koefisien. Dan ada pula yang masih kesulitan 

dalam menentukan koefisien dari suatu 

variabel.  

Pengoperasian bentuk aljabar sering 

membuat bingung siswa, itu dikarenakan 

operasi bentuk aljabar memuat variabel. 

Sedangkan pengalaman siswa selama ini 

ialah operasi hitung yang memuat angka saja. 

Bagi siswa operasi bentuk aljabar sangat sulit 

dipahami. Mereka harus benar-benar 

memahami unsur-unsur aljabar. 

Dengan adanya kesulitan siswa ini 

guru bertugas untuk membuat siswa paham 

dengan operasi bentuk aljabar. Salah satu 

upaya guru untuk membantu siswa dalam 

memahami operasi bentuk aljabar adalah 

dengan menggunakan alat peraga. Bagi 

sebagian besar guru penggunaan alat peraga 

dalam pembelajaran dianggap manjur untuk 

mengatasi kesulitan siswa memahami materi, 

membantu siswa untuk mudah mengingat 

materi dan masih banyak alasan lain bagi 

guru untuk menggunakan alat peraga. Salah 

satu alat peraga yang berguna untuk 

memudahkan siswa memahami operasi 
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bentuk aljabar yaitu dengan menggunakan 

satu set kartu aljabar.    

 

Kartu aljabar ini sangat mudah 

membuatnya hanya dengan menggunakan 

kertas karton atau kertas kardus bekas. Alat 

bantu kartu aljabar ini dapat digunakan bagi 

sekolah yang berada di kota maupun di desa. 

Karena sangat sederhana pembuatanya dan 

bahan yang digunakanpun  juga mudah 

didapat. Akan tetapi jika pembuatan kartu 

aljabar ini tidak didampingi guru maka akan 

memakan banyak waktu. Begitu pula dalam 

penggunaannya dalam pembelajaran. Karena 

kartu aljabar ini digunakan secara 

berkelompok dan berdiskusi.  

 

B. Pembahasan 

Alat peraga kartu aljabar yakni sebuah satu 

set kartu yang berisikan operasi hitung 

aljabar dan hasil dari operasi hitungnya. 

Dimana siswa diminta untuk memasangkan 

kartu yang saling berhubungan.  

Untuk membuat kartu aljabar ini alat dan 

bahannya mudah ditemui di sekitar kita. 

Yang diperlukan hanyalah kertas karton, 

cutter dan spidol.   

 

Cara membuatnya sangat sederhana yaitu: 

1. Kertas dilipat menjadi 2 

 

  

2. Kertas dipotong menggunakan cutter 

 

 

3. Kertas dilipat lagi menjadi 2 

 

 

 

4. Kertas dipotong lagi menggunakan 

cutter sampai seukuran kartu bridge 

 

 

 

Kertas ditulis macam-macam operasi hitung bentuk aljabar seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 24𝑛

2
 

3 x n – 1 

2(n + 3) 

3(n+1) 

6n 4n + n 4 x n 

2n 2n + 6 4n – n – 3 

3𝑛

𝑛
 

8 n + 2 𝑛

2
 

n : 3 3 x n + 1 3n – 3 

3 

5n 3n 
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Cara menggunakan kartu aljabar ini seperti 

menggunakan kartu bridge yaitu: 

1. Kartu dikocok siswa 

 

 

2. Kartu ditata di atas meja secara acak 

 

 

3. Siswa mencari pasangan kartu 

 

 

4. Siswa menghitung banyaknya kartu 

yang berpasangan dan yang tidak ada 

pasangannya. 

 

Kartu aljabar ini sama seperti kartu soal 

sehingga dapat digunakan pada materi lain 

namun isi kartu dapat disesuaikan dengan 

materi yang bersangkutan. Kartu soal 

semacam ini sangat membutuhkan 

kreativitas guru dalam membuat isi kartu 

yang berupa soal. 

 

C. Manfaat 

Setelah melaksanakan kegiatan belajar 

operasi hitung bentuk aljabar dengan 

menggunakan kartu aljabar siswa dapat 

mengatasi kesulitannya dalam memahami 

operasi hitung bentuk aljabar. Selain itu 

siswa merasa senang dengan model 

pembelajaran diskusi sambil bermain kartu, 

sehingga dapat membuat siswa tidak merasa 

bosan belajar matematika yang dianggap 

pelajaran paling sulit. Pada dasarnya 

pembelajaran dengan menggunakan kartu 

soal semacam ini dapat diterapkan pada 

materi lain.  

 

D. Kesimpulan dan saran 

Materi aljabar ini merupakan pelajaran baru 

bagi siswa kelas VII, sehingga tidak sedikit 

siswa yang merasa kesulitan memahaminya. 

Salah satu cara untuk mengatasi kesulitan 

siswa, guru dapat menggunakan alat peraga 

yaitu dengan kartu aljabar yang berisi soal-

soal operasi aljabar. Dengan penggunaannya 

yang berdiskusi, dapat membuat siswa 

merasa santai dalam mempelajari aljabar 

karena penggunaan kartu aljabar ini diselingi 

permainan kartu. 

Untuk guru yang menggunakan alat peraga 

ini hendaknya mendampingi siswa dalam 

belajar kelompok. Agar kegaduhan yang 

terjadi bukan karena ramai bercanda 

melainkan ramai dalam membahas tugas 

kelompoknya. 
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Pengembangan Bahan Ajar Berbasis ICT 

(Menggunakan Media Powerpoint) 

 

Oleh: Slamet Riyadi, S.Pd 3 

Abstrak 

Pelatihan membuat media pembelajaran powerpoint merupakan alternatif bagi guru 

matematika untuk mengembangkan  media pembelajaran yang lebih variatif dan tidak 

membosankan bagi siswa dalam pembelajaran.  

Pembuatan bahan ajar powerpoint ini tidak memerlukan biaya dan dapat dilakukan sendiri 

oleh guru, selain itu juga media powerpoint dapat digunakan berkali-kali. Ini akan sangat 

membantu guru yang mengajar kelas paralel sehingga tidak perlu menulis berulang-ulang. 

 

A. Pendahuluan  

Pembelajaran Matematika, pada umumnya 

dirasa membosankan dan cenderung tidak 

disenangi oleh siswa. Ada anggapan bahwa 

matematika merupakan momok bagi semua 

siswa karena merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diujinasionalkan. 

Kebanyakan guru-guru yang mengajar 

matematika masih monoton dalam 

menyampaikan materi terlebih pada materi 

yang bersifat abstrak. Kondisi ini ditambah 

dengan kurangnya contoh-contoh dan 

penyampaian materi yang dianggap kurang 

menarik. Padahal sebenarnya untuk 

mempelajari matematika diperlukan 

pemahaman yang lebih mendalam dan 

contoh-contoh riil.  

Akibat ketidakmenariknya penyampaian 

materi matematika mata pelajaran 

                                                           
3 Guru SMP Negeri 2 Arut Selatan 

matematika menjadi semakin tidak di 

senangi/ diminati oleh siswa dan ini 

berakibat pula pada nilai siswa menjadi tidak 

bagus. Kondisi ini semakin diperparah 

dengan metode pengajaran yang masih 

mengandalkan ceramah, one-way 

communication, tidak tersedianya media dan 

ketidakmampuan membuat media, yang 

menyebabkan siswa menjadi bosan dan tidak 

paham akan apa yang diajarkan. Apabila hal 

ini terjadi maka yang akan terjadi adalah 

pelajaran menjadi membosankan, siswa 

mengantuk, kurang  perhatian dan materi 

yang disampaikan guru tidak sampai pada 

tujuannya.  

Untuk mengatasi hal tersebut dan sekaligus 

untuk memodernisasi serta memperbaharui 

kegiatan belajar mengajar guru harus dapat 

berkreasi menggunakan dan membuat 

sendiri alat/media pelajaran yang atraktif, 
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dapat menarik perhatian siswa dan 

menjadikan proses pembelajaran menjadi 

lebih hidup.  

Ada banyak jenis media yang dapat dipilih 

dan dibuat sendiri oleh guru, dari media yang 

sederhana sampai media yang menggunakan 

perangkat elektronik. Pilihan media yang 

tepat tentunya akan membawa dampak yang 

positif dan dapat menghidupkan kegiatan 

belajar mengajar yang sedang berlangsung.   

Seiring dengan kemajuan teknologi dan 

informasi, tentunya perkembangan media 

pun juga emakin pesat. Kemudahan akses 

internet, browsing data, gambar, film, audio 

video menjadi sesuatu hal yang mudah. 

Pengembangan pembelajaran berbasis ICT 

menjadi sebuah keharusan. PowerPoint 

merupakan sarana presentasi (media 

pembelajaran) yang paling mudah yang 

berbasis ICT. Dari sekian banyak media 

pembelajaran media PowerPoint dapat 

dipergunakan dan dibuat sendiri oleh guru 

untuk menjadikan kegiatan belajar 

mengajarnya menjadi lebih menarik dan 

hidup. Media PowerPoint ini dapat dibuat 

dengan sederhana dan tidak terlalu sulit. 

Media ini justru dapat diproduksi sendiri 

oleh guru-guru di sekolah dengan biaya yang 

relatif terjangkau. Dalam pengoperasiannya 

nantinya media ini dapat digabungkan 

dengan file musik, gambar dan dapat dengan 

mudah dipresentasikan melalui layar dan 

LCD Projector.  

Media PowerPoint adalah program aplikasi 

presentasi yang merupakan salah satu 

program aplikasi di bawah Microsoft Office. 

Keuntungan terbesar dari program ini adalah 

tidak perlunya pembelian piranti lunak 

karena sudah berada di dalam Microsoft 

Office. Jadi pada waktu penginstalan 

program Microsoft Office dengan sendirinya 

program ini akan terinstal. Hal ini akan 

mengurangi beban hambatan pengembangan 

pembelajaran dengan komputer.  

Keuntungan lain dari program ini adalah 

sederhananya tampilan ikon-ikon. Ikon-ikon 

pembuatan presentasi kurang lebih sama 

dengan ikon-ikon Microsoft Word yang 

sudah dikenal oleh kebanyakan pemakai 

komputer. Pemakai tidak harus mempelajari 

bahasa pemrograman. Dengan ikon yang 

dikenal dan pengoperasian tanpa bahasa 

program maka hambatan lain dari 

pembelajaran dengan komputer dapat 

dikurangi yaitu hambatan pengetahuan 

teknis dan teori. Pengajar atau guru bidang 

studi dapat membuat sebuah program 

pembelajaran tanpa harus belajar bahasa 

komputer terlebih dahulu. Dengan 

mengunakan media PowerPoint sebagai 

media pembelajaran, maka diharapkan 

metode pembelajaran yang digunakan akan 

semakin variatif dan menarik.  

Keuntungan lainnya adalah bahwa program 

ini bisa disambungkan ke jaringan internet.  
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Beberapa  kelebihan dari media PowerPoint, 

antara lain:  

1. mudah menggunakannya,  

2. mudah dan dapat diproduksi oleh guru 

sendiri,  

3. dapat digunakan secara individu, 

4. dapat diulang-ulang sehingga lebih 

efisien,  

5. biaya tidak mahal, 

6. memiliki  daya tarik,  

7. fleksibel penggunaannya,  

8. dapat dipergunakan berkali-kali untuk 

kelas yang sama maupun yang berbeda.  

Perkembangan media PowerPoint di 

lingkungan pendidikan kita masih sangat 

sedikit. Hal ini lebih disebabkan 

ketidakmauan dan ketidakmampuan guru 

untuk membuat media ini dan lebih suka 

mengunakan metode ceramah yang  simpel 

dan sangat sederhana. Padahal  media 

PowerPoint ini  sangat mudah dan tidak 

memerlukan biaya mahal  serta tidak  

memerlukan persiapan  yang  terlalu rumit  

untuk dibuat.   

 B. Pembahasan  

Kalangan pendidik telah menyadari bahwa 

peserta didik memiliki bermacam cara 

belajar. Sebagian siswa bisa belajar dengan 

sangat baik  hanya dengan melihat orang lain 

melakukannya, ada juga yang dengan 

sungguh0sungguh memperhatikan 

penjelasan guru dan membuat sebuah catatan 

mereka mengandalkan kemampuan untuk 

mendengar dan mengingat.  Tentu saja hanya 

ada sedikit siswa yang mutlak memiliki cara 

belajar. Grinder (1991 dalam Melvin L. 

Siberman) menyatakan bahwa dari setiap 30 

siswa, 22 di antaranya rata-rata dapat belajar 

secara efektif selama gurunya menghadirkan 

kegiatan belajar secara efektif selama guru 

menghadirkan kegiatan belajar yang 

berkombinasi antara visual, auditiori dan 

kinestik. Namun, 8 siswa sisanya sedemikian 

menyukai salah satu bentuk pengajaran 

dibandingkan dua lainnya sehingga mereka 

mesti berupaya keras untuk memahami 

pelajaran sesuai dengan cara yang mereka 

sukai.  

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu guru/ instruktur 

dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar (Abdul Majid, 2008: 173). 

Sedangkan Microsoft Powerpoint adalah 

program aplikasi presentasi yang merupakan 

salah satu program aplikasi di bawah 

Microsoft Office.  

Keuntungan terbesar dari program ini adalah 

tidak perlunya pembelian piranti lunak 

karena sudah berada di dalam Microsoft 

Office. Jadi pada waktu penginstalan 

program Microsoft Office dengan sendirinya 

program ini akan terinstal. Hal ini akan 
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mengurangi beban hambatan pengembangan 

pembelajaran dengan komputer. Keuntungan 

lain dari program ini adalah sederhananya 

tampilan ikon-ikon. Ikon-ikon pembuatan 

presentasi kurang lebih sama dengan ikon-

ikon Microsoft Word yang sudah dikenal 

oleh kebanyakan pemakai komputer. 

Pemakai tidak harus mempelajari bahasa 

pemrograman. Dengan ikon yang dikenal 

dan pengoprasian tanpa bahasa program 

maka hambatan lain dari pembelajaran 

dengan komputer dapat dikurangi yaitu 

hanbatan pengetahuan teknis dan teori. 

Pengajar atau guru bidang studi dapat 

membuat sebuah program pembelajaran 

sosiologi tanpa harus belajar bahasa 

komputer terlebih dahulu. Dengan 

mengunakan media PowerPoint sebagai 

media pembelajaran, maka diharapkan 

metode pembelajaran yang digunakan akan 

semakin variatif dan menarik. Keuntungan 

lainnya adalah bahwa program ini bisa 

disambungkan ke jaringan internet.  

Tujuan dari pembuatan bahan ajar berbasis 

ICT ini adalah:  

1. Meningkatkan kualitas pembelajaran 

pada guru Matematika SMP di 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

2. Memberikan pengetahuan dan 

keterampilan dalam pembuatan dan 

pengembangan media PowerPoint 

3. Membangkitkan kreativitas guru 

Matematika untuk membuat media 

sendiri dan mencari obyek yang akan 

dimediakan dalam masyarakat. 

D. Manfaat  

Setelah kegiatan ini dilaksanakan, ada 

peningkatan kualitas pembelajaran 

Matematika di SMP dan guru-guru 

Matematika memiliki kemampuan untuk 

membuat media pembelajaran yang aktraktif 

dan mampu mencari obyek yang dapat 

dijadikan sebagai bahan pembuatan media. 

Dengan adanya program ini juga diharapkan 

hilangnya stigma bahwa penggunaan dan 

pembuatan media pembelajaran terutama 

dengan PowerPoint sulit untuk dilakukan. 

Model pembelajaran dengan menggunakan 

PowerPoint ini selain bisa digunakan sebagai 

media ajar juga bisa digunakan untuk hal-hal 

lain yang mendukung profesi guru.  

G. Kesimpulan dan Saran  

Pembelajaran Matematika, pada umumnya 

dirasa membosankan dan dianggap momok 

oleh sebagian besar siswa, adanya anggapan 

bahwa Matematika sulit dipelajari dan tidak 

menarik karena hanya berisi angka, 

menghitung dan kebanyakan guru-guru yang 

mengajar Matematika masih monoton dalam 

menyampaikan materi sehingga tidak 

mampu menyampaikan materi terlebih yang 

bersifat abstrak, pada akhirnya bisa 

dipecahkan dengan model pembelajaran 

menggunakan powerpoint sebagai media 

pembelajaran.  
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Bagi pihak sekolah, untuk memfasilitasi 

penggunaan powerpoint sebagai model 

pengajaran, dengan menyediakan computer 

atau laptop yang mudah dibawa dari ruang 

guru ke kelas dan LCD projector sehingga 

apa yang telah dibuat oleh guru bisa 

ditampilkan, sekaligus sebagai model 

pembelajaran baru sehingga materi pelajaran 

matematika menjadi lebih menarik dan tidak 

membosankan  
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PENERAPAN SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL(SPLDV) DALAM 

KEGIATAN JUAL BELI MELALUI  PENDEKATAN REALISTIC MATHEMATIC 

 

M. IRFANUL IRSYAD,S.Pd 4 

 

PENDAHULUAN 

A.     Latar Belakang  

Pendidikan sangat penting dalam 

kehidupan dan tidak dapat dipisahkan dan 

kehidupan. Sifatnya mutlak dalam 

kehidupan, baik dalam kehidupan seseorang, 

keluarga, maupun maju-mundurnya 

pendidikan bangsa itu. Maka pendidikan 

harus dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga 

memperoleh hasil yang diharapkan.  

Ada filosofi yang mengatakan “dengan 

mengusai matematika, bahasa dan seni 

seseorang akan mengusai dunia ini” Filosofi 

ini menyatakan bahwa betapa matematika 

memegang peranan penting dalam 

kehidupan, khususnya di dalam dunia 

pengetahuan. Akan tetapi pada kenyataanya 

kebanyakan orang malas belajar matematika 

dengan alasan matematika itu menakutkan, 

sulit, membosankan, bahkan dianggap 

ancaman dalam dunia pendidikan. Mengapa 

matematika itu dianggap menakutkan dan 

dianggap ancaman didalam dunia pendidikan 

khususnya di indonesia ? Sejak tahun 1971-

an matematika yang dipakai di indonesia 

adalah matematika yang abstrak inilah yang 

                                                           
4 Guru SMP Negeri SATAP 1 Kotawaringin Lama 

menyebabkan banyak siswa yamg 

mengalami kesulitan di matematika.  

Sembiring adalah pemerkasa Pendidikan 

Matematika RealistiK Indonesia (PMRI), 

berdasarkan pertimbangan di atas. Sembiring 

kemudian mencari metode yang lebih tepat, 

“Kami menawarkan matematika relistik atau 

Relistic Mathematics Education (RME) yang 

sejak dulu dikembangkan di belanda yang 

tidak lagi abstrak, tetapi realistic dan 

konstektual. 

Kelebihan dan metode ini (RME) adalah 

kalau matematika modern para siswa 

diberikan rumus terlebih dahulu, dengan 

RME keadaan menjadi terbalik. Mereka 

mendapat latar belakang ceritanya, 

memahaminya, baru kemudian menentukan 

rumus. Pemberian materi pembelajaran pun 

sering dilakukan sambil bermain, bahkan di 

luar kelas (out door mathematics). Hal ini 

dilakukan untuk menghindari stress pada 

anak didik. matematika menjadi tidak 

menakutkan bahkan menarik. Dengan 

demikian maka guru harus mendesain 

matematika itu semenarik mungkin, 

mengaitkannya dengan dunia nyata bahkan 



 

 20 

Buletin MGMP Matematika Prisma Kab. Kotawaringin Barat Edisi Pertama tahun 2015 

kalau perlu membawa peserta didik ke luar 

kelas (Out Door Mathematics). Dari latar 

belakang tersebut maka penulis ingin 

membahas tentang pendekatan matematika 

realistik dalam materi SPLDV dan 

mengambil judul "Penerapan SPLDV Dalam 

Kegiatan Jual Beli Melalui Pendekatan 

Matematika Realistik” . 

 

B.Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Realistic Mathematic 

Education dalam pembelajaran matematika. 

2. Untuk mengetahui apakah kegiatan jual 

beli dapat di jadikan masalah kontekstual 

untuk materi SPLDV  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.   Matematika Luar Kelas  

Salah satu alternatif yang dapat 

digunakan oleh guru khususnya dalam proses 

pembelajaran matematika adalah kegiatan di 

luar kelas. Salah satu contoh bentuk 

implementasi dari matematika realistik 

adalah agar siswa tidak jenuh dan stress 

dalam melakukan pembelajaran serta lebih 

memahami konsep pembelajaran yang ada 

dengan melihat objek langsung di luar kelas.  

Terkadang manusia merasa bosan pada 

mata pelajaran matematika, bila materinya 

terus di ulang- ulang dan hanya mengerjakan 

soal, siswa lebih senang mempelajari 

matematika dengan alat dan isi permainan.  

Kurikulum dan metode yang sangat 

dekat dengan konsep ini adalah Home 

Schooling Center “. ini adalah bentuk 

sekolah impian karena penekanannya bukan 

pada nilai tetapi pada tingkah laku dan proses 

pembelajaran. Kegiatan belajar sambil 

bermain ini lebih biasa mengembangkan 

kreatifitas dalam berfikir dan menggunakan 

pendapatnya. Menurut Van De Henvel-

Panhuizen (2000), bila anak belajar 

matematika menyatu dengan kehidupan 

mereka sehari-hari maka anak akan mudah 

mengingat konsep pembelajaran tersebut. 

Jadi, pembelajaran luar kelas mempunyai 

pengaruh terhadap peningkatan kemampuan 

penguasaan konsep, meningkatkan 

kemampuan kooperatif siswa serta 

memberikan respon yang positif pada siswa 

terhadap pembelajaran.  

 

B.   Realistic Mathematic 

Jenning dan Dunne (1999) mengatakan 

bahwa, kebanyakan siswa mengalami 

kesulitan dalam mengaplikasikan 

matematika ke dalam situasi real. Hal lain 

yang menyebabkan sulitnya matematika ke 

dalam situasi kehidupan real. Hal lain yang 

menyebabkan sulitnya matematika bagi 

siswa adalah karena pembelajaran 

matematika kurang bermakna. Guru dalam 

pembelajaran di kelas tidak mengkaitkan 

dengan skema yang telah dimiliki oleh siswa 

dan siswa kurang di ben kesempatan untuk 
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menemukan kembali dan mengkonstruksi 

sendiri ide-ide  

matematika. Mengaitkan pengalaman 

kehidupan nyata anak dengan ide-ide 

matematika dalam pembelajaran di kelas 

penting dilakukan agar pembelajaran 

bermakna (Soedjadi, 2000 ; Price, 1996 ; 

Zamroni, 2000).  

Salah satu pembelajaran matematika 

yang berorientasi pada matematisasi 

pengalaman sehari-hari dan menerapkan 

dalam kehidupan sehari-hari adalah 

pembelajaran matematika realistik. 

Pendekatan Matematika Realistik (PMR) 

merupakan suatu pendekatan pendidikan 

matematika yang telah dikembangkan di 

Belanda selama lebih kurang 30 tahun. 

Realistik mathematics Education (RME) 

merupakan teori belajar mengajar dalam 

pendidikan matematika. Teori ini pertama 

kali di perkenalkan dan dikembangkan di 

Belanda pada tahun 1970 oleh Institut 

Freudenthal. Teori ini masuk ke indonesia di 

pemerkasai oleh Prof. Dr. Robert K. 

Sembiring. A dan Institut Teknologi 

Bandung (ITB).  

Teori Realistik mathematics Education 

(RME) ini mengacu pada pendapat 

Freudhental yang mengatakan bahwa 

matematika harus di kaitkan dengan realita 

dan matematika merupakan aktifitas 

manusia. Hal ini berarti matematika harus 

dekat dengan anak-anak dan relavan pada 

kehidupan nyata sehari-hari. Gravemeijer 

(1994:91) mengatakan, ada tiga prinsip 

utama dalam pembelajaran realistik yaitu 

menemukan kembali dan matematisasi 

progresif, fenomena dedaktif, dan 

membangun sendiri model. Uraian tiga 

prinsip itu adalah sebagai berrikut:  

1.      Menemukan kembali dan matematisasi 

progresif (Guided Reinvention and 

Progresive mathemetization)  

Melalui topik — topik yang di 

sajikan, siswa harus diberi kesempatan untuk 

mengalami kembali proses, menemukan 

kembali konsep-konsep atau prinsif-prinsif 

matematika seperti yang telah dilakukan oleh 

para ahli yang menemukannya. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara : menggali kembali 

tentang sejarah matematika, memberi 

kontekstual problem yang mempunyai 

berbagai solusi yang sama, serta 

perancangan rute belajar yang sedemikian 

sehingga siswa menemukan sendiri 

fenomena-fenomena atau prmnsip-prinsip 

matematika. Situasi ini berisikan fenomena-

fenomena dan dijadikan berbagai bahan serta 

area aplikasi dalam pembelajaran 

matematika, untuk itu pembelajaran 

matematika realistik haruslah bertitik tolak 

dan keadaaan dunia nyata atau keadaan yang 

dapat dibayangkan oleh siswa.  

2.      Fenomena Dedaktif (Didactical 

Phenomenalogy)  

Masalah kontekstual yang diberikan 

kepada siswa dan diselesaikan berdasarkan 

tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh 
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masing-masing siswa tersebut, sehingga 

akan terjadi proses penyelesaian masalah 

yang berbeda. Untuk itu dibutuhkan suatu 

antisipasi dalam menghadapi berbagai 

penyelasaian yang mungkin dan 

permasalahan yang diberikan.  

 

3.      Membangun sendiri model ( Self 

Develoved model)  

Model yang dibangun siswa 

merupakan jembatan bagi siswa dan situasi 

real ke matematika formal yang artinya siswa 

membuat model sendiri dalam penyelesaian 

masalah. Model tersebut adalah suatu model 

dan situasi yang dekat dengan alam pikiran 

siswa. Kemudian digeneralisasi dan 

diformalisasi yang berdasarkan keadaan-

keadaan khusus dan penyelesaian masalah 

kontekstual,     dan pada akhirya pengetahuan 

dalam matematika formal bagi siswa.  

 

C.  Realistic Mathematic Education 

(RME)  

1.   Karakteristik RME 

Karakteristik RME menurut Treeffers dalam 

Sudharta, 2004 adalah sebagai berikut:  

a.  Menggunakan Konteks ‘Dunia Nyata’  

Dalam RME. pembelajaran diawali 

dengan masalah kontekstual (dunia nyata), 

sehingga memungkinkan mereka 

menggunakan pengalaman sebelumnya 

secara langsung. Proses penyaringan (inti) 

dan konsep yang sesuai dan situasi nyata 

dinyatakan oleh De Lange (dalam Sudharta, 

2004) sebagai matematisasi konseptual.  

Melalui abstraksi dan formalisasi siswa 

akan mengembangkan konsep yang lebih 

komplit. Kemudian siswa dapat 

mengaplikasikan konsep-konsep matematika 

ke bidang baru dan dunia nyata (applied 

mathematization). 

 

b.Menggunakan Model-model 

(Matematisasi)  

Istilah model berkaitan dengan model 

situasi dan model matematik yang 

dikembangkan oleh siswa sendiri (self 

developed models). Peran self developed 

models merupakan jembatan bagi siswa dan 

situasi real ke situasi abstrak atau 

matematika informal ke matematika formal.  

Artinya siswa membuat model sendiri 

dalam menyelesaikan masalah. Pertama 

adalah model situasi yang dekat dengan 

dunia nyata siswa. Generalisasi dan 

Formalisasi model tersebut akan berubah 

menjadi model-of masalah tersebut. Melalui 

penalaran matematika model-of akan 

bergeser menjadi model-for masalah yang 

sejenis. Pada akhirnya, akan menjadi model 

matematik formal.  

c.    Menggunakan Produksi dan Konstruksi  

Streefland (dalam Sudharta, 2004) 

menekankan bahwa dengan pembuatan 

“produksi bebas” siswa terdorong untuk 

melakukan refleksi pada bagian yang mereka 

anggap penting dalam proses belajar. 
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Strategi-strategi informal siswa yang berupa 

prosedur pemecahan masalah kontekstual 

merupakan sumber inspirasi dalam 

pengembangan pembelajaran lebih lanjut 

yaitu untuk mengkonstruksi pengetahuan 

matematika formal.  

d.      Menggunakan Interaktif  

Interaksi antar siswa dengan guru 

merupakan hal yang mendasar dalam RME. 

Secara eksplisit bentuk-bentuk interaksi 

yang berupa negosiasi, penjelasan, 

pembenaran, setuju, tidak setuju, pertanyaan 

atau refleksi digunakan untuk mencapai 

bentuk formal dan bentuk-bentuk informal 

siswa.  

e. Menggunakan Keterkaitan (intertwinment)  

Dalam RME pengintegrasian unit-unit 

matematika adalah esensial jika dalam 

pembelajaran kita mengabaikan keterkaitan 

dengan bidang yang lain, maka akan 

berpengaruh pada pemecahan masalah.  

Jadi dalam permasalahan tersebut dapat 

diambil kesimpulan dalam pembelajaran 

matematika harus saling berketerkaitan 

antara konteks dunia nyata dan konteks 

dalam matematika, siswa bisa menemukan 

masalah yang ada dalam kehidupan sehari-

hari dan harus bisa menyelesaikan 

permasalahan tersebut dengan caranya sediri.  

2.      Prinsip-prinsip RME 

Prinsip utama dalam RME adalah sebagai 

berikut (Gravemeijer, 1994:90):  

a.       Menemukan Kembali Matematisasi 

Progresif  

Melalui topik-topik yang disajikan siswa 

harus diberi kesempatan untuk mengalami 

sendiri yang sama sebagaimana konsep 

matematika ditemukan.  

b.      Fenomena Mendidik  

Topik-topik matematika disajikan atas dua 

pertimbangan yaitu aplikasinya serta 

konstribusinya untuk pengembangan 

konsep-konsep matematika selanj utnya.  

c.       Membangun Model Sendiri  

Peran Self developed models merupakan 

jembatan bagi siswa dan situasi real ke 

situasi konkrit atau dan matematika informal 

ke bentuk formal, aerinya siswa membuat 

sendiri dalam menyelesailcan masalah.  

Jadi prinsip PMR adalah siswa di minta 

untuk melaksanakan pembelajaran diri 

sendiri, sehingga bisa menemukan model 

pembelajaran yang yang cocok untuk 

dilaksanakan dan dipergunakan oleh peserta 

didik.  

3.      Langkah - langkah RME 

Langkah-langkah didalam proses Realistic 

Mathematic Education (RME), sebagai 

berikut:  

a.Pertama, memahami masalah kontekstual, 

yaitu guru memberikan suatu permasalahan 

kontekstual dalam kehidupan sehari-hari dan 

meminta siswa untuk memahami masalah 

tersebut.  

b. Kedua, menjelaskan masalah kontekstual, 

yaitu jika memahami masalah siswa 

mengalami kesulitan, maka guru 

menjelaskan situasi dan kondisi dan soal 
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dengan cara memberikan petunjuk. Langkah 

petunjuk atau berupa saran seperlunya, 

terbatas pada bagian-bagian tertentu dan 

permasalahan yang belum dipahami.  

c.ketiga, menyelesaikan masalah 

kontekstual, yaitu siswa secara individual 

menyelesaikan masalah berbeda lebih 

diutamakan. Dengan menggunakan lembar 

kerja, siswa mengerjakan soal. Guru 

memotivasi siswa untuk menyelesaikan 

masalah dengan cara mereka sendiri.  

d.      keempat, membandingkan dan 

mendiskusikan jawaban, yaitu guru 

menyediakan waktu untuk mendiskusikan 

dan membandingkan jawaban secara 

berkelompok.  

e.       Kelima, menyimpulkan, yaitu guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menarik kesimpulan tentang suatu konsep 

atau prosedur.  

 

4.      Implementasi RME  

Dalam pembelajaran, sebelum siswa 

masuk pada sistem formal, terlebih dahulu 

siswa dibawa ke “situasi” informal. 

Misalnya, pembelajaran pecahan dapat 

diawali dengan pembagian menjadi bagian 

yang sama (misalnya pembagian kue) 

sehingga tidak terjadi loncatan pengetahuan 

informal anak dengan konsep-konsep 

matematika (pengetahuan matematika 

formal). Setelah siswa memahami 

pembagian menjadi bagian yang sama, baru 

diperkenalkan istilah pecahan. ini sangat 

berbeda dengan pembelajaran konvensional 

(bukan RM) di mana siswa sejak awal 

dicekoki dengan istilah pecahan dan 

beberapa jenis pecahan.  

Jadi, pembelajaran RM diawali dengan 

fenomena, kemudian siswa dengan bantuan 

guru diberikan kesempatan menemukan 

kembali dan mengkonstruksi konsep sendiri. 

Setelah itu, diaplikasikan dalam masalah 

sehari-hari atau dalam bidang lain.  

 

D.  Materi 

1.   Persamaan Linear Dua Variabel Dan 

Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel 

a)      Persamaan linear dua variabel 

Persamaan linear dua variabel adalah 

persamaan yang memiliki dua variabel, dan 

pangkat masing-masing variabelnya satu. 

Jika dua variabel tersebut x dan y, maka 

PLDV nya dapat dituliskan. 

ax + by = c dengan a, b ≠ 0 

Contoh: 

1)      3x + y = 5   

2)      y = 2x – 15 

3)      8y – 3 = 2x 

b. Sistem persamaan linear dua variabel  

SPLDV adalah suatu sistem persamaan 

yang terdiri lebih dan satu persamaan linear, 

dan setiap persamaan mempunyai dua 

variabel. Bentuk umum SPLDV, yaitu.  

a1x + b1y = c1 dengan a, b ≠  0  

a2x + b2y = c2 

…………………… 
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an  x + bny  = cn 

 

Contoh : 

1)      2x – y =  6 dan 3x + y = 4  

2)       3x – y =  8 dan  x + 5y = 24 

3)      x – y = 3 dan x  +  y  = 5 

 

2.      Mengenal variabel dan koefisien 

pada SPLDV  

Contoh:  

Diketahui SPLDV :  

2x + 4y 12 dan 3x - y = 5  

a)      Variabel SPLDV adalah x dan y.  

b)      Konstanta SPLDV adalah 12 dan 5.  

c)      Koefisien x dan SPLDV : 2 dan  3.  

d)      Koefisien y dan SPLDV : 4 dan  -1.  

 

3.  Penyelesaian SPLDV  

a)      Metode Grafik  

Berdasarkan contoh di atas, apabila 

dikerjakan dengan metode grafik sebagai 

berikut.  

x + y = 4  x – 2y = –2 

x 0 4  x 0 –2 

y 4 0  y 1 0 

(x,y) (0,4) (4,0)  (x,y) (0,1) (–2,0) 

 

Gambar 2.2. Grafik perpotongan x + y = 4 

dan x – 2y = – 2  

Dari grafik terlihat kedua grafik 

berpotongan di (2,2). Koordinat titik potong 

(2,2) merupakan penyelesaiannya.  

Jadi, penyelesaiannya x = 2 dan y = 2.  

b)      Metode Substitusi  

Hal ini diLakukan dengan cara, mengganti 

salah satu variabel dengan variabel 

dipersamaan satu dan persamaan kedua.  

Contoh:  

Tentukan penyelesaian dan SPLDV :   

x + y = 4 dan x – 2y = -2 dengan metode 

substitusi !  

Jawab : 

1)      x + y = 4 => x = 4 – y  

2)      x  =  4 – y   

disubstitusikan  pada x – 2y  = –2  akan 

diperoleh.  

x – 2y  = –2  

 (4 – y) – 2y =  – 2  

4 – 3y = – 2 

 – 3y = – 6  

  y = 2 

Selanjutnya, untuk y = 2 disubstitusikan pada 

salah satu persamaan, misal  

ke persamaan x + y = 4, maka diperoleh.  

x + y =4  

 x + 2  = 4  

 x =  4 - 2  =  2  

Jadi, penyelesaianya adalah x = 2 dan y = 2.  

 

c)      Metode Eliminasi  

Caranya sebagai berikut.  

1)  Menyamakan salah satu koefisien, dan 

pasangan suku dua persamaan bilangan yang 

sesuai.  

2)  Jika tanda pasanganan suku sama, kedua 

persamaan dikurangkan.  
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3)  Jika tanda pasangan suku berbeda, kedua 

suku persamaan ditambahkan.  

Contoh : 

Tentukan penyelesaian dan SPLDV :   

3x – 2y = 8 dan 4x + y = 7 dengan metode 

eliminasi !  

Jawab:  

1)       Mengeliminasi peubah x,  

3x– 2y  = 8    x 4   12x – 8y = 32 

4x + y  = 7     x 3   12x + 3y = 21 – 

    –11y = 11 

          y = –1  

2)   Mengeliminasi peubah y, 

3x – 2y  = 8    x 1   3x – 2y = 8 

4x + y  = 7     x 2   8x + 2y = 14 + 

    11y = 22 

          y = 2 

jadi, penyelesaiannya adalah  

x = –1  dan y = 2. 

 

d)   Metode gabungan (Subsitusi dan 

Eliminasi) 

Metode gabungan adalah metode untuk 

menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan SPLDV, dengan menggabungkan 2 

metode penyelesaian yang telah ada yaitu, 

metode Eleminasi, dan metode Subtitusi. 

 

PEMBAHASAN 

A. Pembahasan 

Contoh 1: 

Andi, ingin membeli 4 baju dan 3 celana di 

pasar. Pada hari sebelumnya, Fitri  membeli 

1 baju dan 2 celana, dengan harga Rp 

26.000,-. jika Andi  menghabiskan uang Rp 

64.000,- untuk membeli baju dan celana, 

tentukan harga baju dan celana dipasar 

tersebut! 

Misalnya : baju = x, dan celana = y. 

Ditanya : y .....................? 

    Jumlah uang:...?  

Diselesaikan : Metode campuran Eliminasi 

dan Substitusi 

4x + 3y = 64.000   x1     4x + 3y = 64.000 

x + 2y   =26.000    x4    4x + 8y = 104.000    

            –5y  =–40.000 

 
 
    y=8.000 

subtitusikan nilai y ke salah satu persamaan,  

4x + 3y = 64.000 

4x + 3(8.000) = 64.000 

4x + 24.000 = 64.000 

4x = 64.000 — 24.000 

4x  =    =10.000 

x + 2y = 26.000 

x + 2(8.000) = 2 6.000 

x + 16.000 = 2 6.000 

x = 26.000 — 16.000 

x =     =10.000 

Jadi harga 1 baju = Rp 8.000,- dan 1 celana = 

Rp 10.000,-.  

 

Contoh  2: 

Sulis dan Widia berbelanja di pasar. Sulis 

membeli 3 baju dan  2 jilbab seharga  Rp. 

65.000,- . Sedangkan Widia membeli 2 baju 

dan 1 jilbab seharga Rp. 40.000,-Tentukan 

harga baju dan jilbab tersebut. 
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Misalkan: baju =  x, dan jilbab = y 

Ditanya: x dan y ? 

Diselesaikan : subtitusi  

3x + 2y= 65.000.....(persamaan 1) 

2x + y = 40.000......(persamaan 2) 

Dari persamaan 1 

3x + 2y= 65.000  

      3x = 65.000 – 2y 

      x = 
65.000−2𝑦

3
 (substitusikan ke pers 2) 

2x + y = 40.000  

       2x

 

+ y = 40.000 

       2(65.000-2y) + 3y= 120.000 

      130.000-4y+3y = 120.000 

       130.000 – y = 120.000 

       y = 130.000 – 120.000 

       y= 10.000 (subtitusikan ke pers 1) 

3x + 2y= 65.000   

       3x + 2(10.000) = 65.000 

       3x + 20.000 = 65.000 

       3x = 65.000 – 20.000 

       3x = 45.000 

       x = 15.000 

Jadi harga baju adalah Rp. 15.000,- dan harga 

jilbab adalah Rp. 10.000,- 

 

Penutup 

Kesimpulan 

Pada kehidupan sehari-hari sering kita 

jumpai kegiatan jual beli. Melalui 

Pendekatan Realistic Mathematic kita dapat 

belajar matematika terutama SPLDV dengan 

asyik dan menyenangkan. Realistic 

Mathematic Realistic (RME) merupakan 

matematika sekolah yang dilaksanakan 

dengan menempatkan realitas dan 

pengalaman siswa sebagai titik awal 

pengalaman. Dengan adanya Pendekatan 

Realistic Mathematic yang diterapkan di luar 

kelas akan membuat siswa lebih menyukai 

matematika.  
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Media Pembelajaran Berbasis TIK: 

Luas dan Volume Bola 

 

Tiara, S.Pd 5 

Pendahuluan 

Geometri merupakan salah satu pokok 

bahasan dalam matematika yang berkaitan 

dengan bidang dan ruang. Pokok bahasan 

geometri ini strukturnya berpola deduktif. 

Pokok bahasan geometri ini dapat 

membantu penyelesaikan masalah-masalah 

dari matematika itu sendiri maupun mata 

pelajaran lain.  

Penggunaan TIK dalam pembelajaran 

geometri akan sangat membantu dalam 

visualisasi suatu bangun sehingga 

memudahkan peserta didik dalam 

pemahaman pembelajaran matematika. 

Penggunaan media pembelajaran ini juga 

bertujuan untuk membuat pembelajaran 

menjadi pembelajaran yang menarik 

sehingga peserta didik lebih semangat 

dalam mempelajari matematika khusunya 

geometri.  

Pembahasan 

Materi Luas dan Volume bola dilengkapi 

dengan tema, tujuan pembelajaran, uraian 

materi pembelajaran, contoh-contoh soal, 

soal latihan bahkan evaluasi pembelajaran. 

Pada materi pembelajaran diberikan 

penjelasan yang cukup luas dengan maksud 

                                                           
5 Guru SMP Negeri 3 Kumai 

agar dapat dipergunakan oleh siswa untuk 

belajar secara mandiri. Materi tersebut 

antara lain pengertian tentang luas dan 

volume bola, pembuktian rumus, dan juga 

bagaimana menggunakannya dalam soal. 

Contoh-contoh soal yang diupayakan untuk 

variatif agar memudahkan peserta didik 

dalam menyelesaikan berbagai soal tentang 

luas dan volume bola. Penulis juga 

memanfaatkan video yang didown load dari 

youtube untuk melengkapi media 

pembelajaran ini dengan harapkan lebih 

memudahkan lagi bagi peserta didik untuk 

mendapatkan pemahaman tentang bangun 

ruang bola. 

Berikut tampilan dari media pembelajaran 

tersebut: 

 

Slide 1. Tampilan awal media pembelajaran 

berbasis TIK – Luas dan Volume Bola 
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Slide 2.  Tampilan Slide Beranda setelah diklik 

tombol Menu pada slide 1. 

 

Slide 3.  Tampilan Slide SK-KD setelah diklik 

tombol menu SK-KD. 

 

Slide 4.  Tampilan Slide Indikator setelah diklik 

tombol menu Indikator. 

 

Slide 5.  Tampilan Slide Tujuan Pembelajaran 

setelah diklik tombol menu Tujuan. 

 

Slide 6.  Tampilan Slide Evaluasi setelah diklik 

tombol menu Evaluasi. 

 

Slide 7.  Tampilan Menu Evaluasi Soal 1 

setelah diklik tombol Ya. 

 

Slide 8.  Tampilan Konfirmasi jawaban setelah 

di klik salah satu jawaban 

 

Slide 9.  Tampilan Skor Jawaban setelah diklik 

tombol cek skor 
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Slide 10.  Tampilan Referensi setelah diklik 

tombol menu Referensi 

 

Slide 11.  Tampilan Petunjuk Penggunaan Menu 

setelah diklik  tombol  

 

Slide 12.  Tampilan submenu Materi – 

Pengertian setelah diklik tombol 

menu Pengertian 

 

Slide 13.  Tampilan submenu Materi – Luas 

Permukaan Bola setelah diklik tombol 

menu Luas Permukaan 

 

Slide 14.  Tampilan submenu Materi – Luas 

Permukaan Bola setelah diklik tombol 

next slide pada materi Luas 

Permukaan 

 

Slide 15.  Tampilan submenu Materi – Luas 

Permukaan Bola setelah diklik tombol 

next slide pada materi Luas 

Permukaan 

 

Slide 16.  Tampilan submenu Materi – Luas 

Permukaan Bola setelah diklik tombol 

next slide pada materi Luas 

Permukaan 
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Slide 17.  Tampilan submenu Materi – Volume 

Bola setelah diklik tombol volume 

 

 

Slide 18.  Tampilan submenu Materi – Volume 

Bola setelah diklik tombol next pada 

menu Volume Bola 

 

Slide 19.  Tampilan submenu Materi – Video 

Pembelajaran setelah diklik tombol 

menu Video Pembelajaran 

 

Slide 20.  Tampilan submenu Materi – Contoh 

Soal setelah diklik tombol menu 

Contoh Soal. 

 

Slide 21.  Tampilan submenu Materi – Contoh 
Soal setelah diklik tombol  

 soal 1 pada menu Contoh Soal. 

 

 

Slide 22.  Tampilan submenu Materi – Contoh 
Soal setelah diklik tombol  

 soal 3 pada menu Contoh Soal. 

 

Slide 23.  Tampilan submenu Materi – Contoh 
Soal setelah diklik tombol  

 soal 5 pada menu Contoh Soal. 

 

Slide 24.  Tampilan submenu Materi – Latiihan 
Soal setelah diklik tombol Latihan 
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FOTO-FOTO PENGGUNAAN MEDIA 

PEMBELAJARAN TIK 

 

 

 

 

 
Foto 1.  Guru memantau siswa saat proses 
pembelajaran matematika menggunakan media 
pembelajaran TIK 

 

 

Foto 2.  Guru memantau jalannya diskusi dan 
membantu siswa yang mengalami kesulitan 
 

 

 

Foto 3. Siswa sedang berdiskusi membahas soal 
yang ada dalam media pembelajaran berbasis 
TIK 

 

Foto 4. Siswa menyampaikan hasil diskusinya di 
papan tulis. 
 

Penutup 

Pembelajaran menggunakan media yang 

berbasis TIk tersebut sudah digunakan di dalam 

kelas oleh penulis. Penulis berharap media 

tersebut tidak hanya bermanfaat bagi penulis 

tapi juga bagi peserta didik maupun pendidik 

dari sekolah lain bagi yang berminat 

memanfaatkannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Buletin MGMP Matematika Prisma Kab. Kotawaringin Barat Edisi Pertama tahun 2015 

33 

 

Laporan Pembuatan Media Pembelajaran 

Rakhmawati, S.Pd 6 

Nama Media  : Media Pembelajaran Statistik 

Jenis Media  : Slide Power Point 

Bahasan : Statistik 

Standar Kompetensi : Melakukan pengolahan dan penyajian data 

Kompetensi Dasar : Menentukan rata-rata, median, dan modus data tunggal serta penafsirannya 

Indikator : Menentukan rata-rata data tunggal 

Tujuan : Peserta didik dapat menentukan rata-rata data tunggal 

Foto Media Pembelajaran  

   

  

   

                                                           
6 Guru SMP Negeri 1 Pangkalan Banteng 
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MEDIA PEMBELAJARAN SLIDE POWER POINT: POLA BILANGAN 

 

Nurul Maidah7 

 

Pendahuluan 

Matematika sebagai mata pelajaran 

yang wajib di ajarkan di setiap jenjang 

pendidikan dasar menjadi indikasi bahwa 

matematika dianggap sebagai salah satu 

mata pelajaran penting. Matematika 

seringkali dianggap penting karena dengan 

penguasaan matematika yang baik akan 

menentukan kemampuan seseorang dalam 

pemecahan masalah. Hal ini dikarenakan 

matematika dapat melatih cara berfikir dan 

bernalar dalam menarik kesimpulan. 

Pentingnya matematika tidak 

didukung dengan hasil pembelajaran 

matematika yang kecenderungannya rendah. 

Hal ini bias dilihat pada rendahnya nilai 

matematika baik di ulangan semester 

maupun dalam beberapa ujian sekolah. Dari 

hasil wawancara dan questioner terhadap 

siswa MTs Negeri Kumai juga menunjukkan 

minat siswa yang rendah terhadap 

matematika. Matematika dianggap mata 

pelajaran yang sulit dan tidak menarik. 

Matematika dianggap sebagai mata 

pelajaran yang sulit karena sebagian besar 

                                                           
7 Guru MTs Negeri Kumai 

siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami suatu bahasan di matematika. 

Beberapa siswa juga menyatakan bahwa 

angka-angka dalam matematikalah yang 

membuat mereka merasa pusing duluan. 

Pembelajaran juga diperparah dengan masih 

banyaknya guru yang mengajar dengan pola 

hanya mendengarkan dan mencatat. 

Perkembangan teknologi dan 

maraknya pemanfaatannya dalam 

pembelajaran menjadi salah satu alternative 

agar lebih menarik perhatian siswa. Salah 

satu media yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran matematika adalah 

penggunaan media slide power point. 

Pengembangan slide power point yang 

menarik diharapkan mampu membuat  siswa 

lebih tertarik untuk belajar matematika. 

Pengembangan slide power point yang 

memadai juga akan mampu memudahkan 

siswa dalam memahami matematika. 

Media Pembelajaran Slide Power Point 

Pola Bilangan 

Pengembangan media pembelajaran 

dengan slide power point diperuntukkan 
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untuk materi Pola Bilangan. Standar 

Kompetensi dari pembelajaran ini adalah 

peserta didik dapat memahami barisan dan 

deret bilangan serta penggunaannya dalam 

pemecahan masalah. 

Media pembelajaran tersebut memuat 

semua materi barisan maupun deret. Barisan 

dan deret di perkenalkan dengan pengertian 

dan didukung dengan contoh-contoh pola 

bilangan. Jenis barisan dan deret dalam 

media tersebut adalah barisan aritmatika dan 

barisan geometri, deret aritmatika dan deret 

geometri. Contoh-contoh dan latihan tentang 

barisan dan deret, aritmatika dan geomtetri 

juga melengkapi slide tersebut. 

 

Berikut sebagian slide power pointnya: 
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Hasil Pembelajaran 

Untuk mendapatkan respon siswa, diberikan angket untuk mengetahui ketertarikan siswa 

terhadap pemebelajaran menggunakan media power point. 

Angket Observasi  

No. Pertanyaan  
Pilihan Jawaban 

Saran  
Setuju Tidak Setuju 

1.  Apakah kalian senang dengan pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran ini? 

   

2.  Apakah media pembelajaran power point 

lebih menarik dari pada dengan 

menggunakan buku paket? 

   

3.  Apakah dengan bantuan media pembelajaran 

ini membuat kalian lebih tertarik untuk 

belajar lebih banyak? 

   

4.  Apakah media pembelajaran ini membuat 

kalian lebih memahami materi pola bilangan 

   

5.  Apakah nilai kalian meningkat setelah 

pembelajaran ini. 

   

 

Hasil rekapan angket observasi adalah 

sebagai berikut 

No. 

Pertanyaan 

Pilihan Jawaban 

Setuju Tidak 

Setuju 

1.  38 - 

2.  38 - 

3.  32 6 

4.  27 11 

5.  29 9 

 

Dari hasil tersebut didapatkan dikatakan 

bahwa media pembelajaran ini cukup 

membuat siswa lebih tertarik meskipun 

peningkatan hasil belajar siswa tidak banyak 

naik.  

 

Penutup 

Media Pembelajaran yang dibuat oleh guru 

seharusnya bersifat membuat siswa lebih 

tertarik da nada peningkatan hasil 

belajarnya. Oleh karena itu bagi guru 

sebaiknya membuat media pembelajaran 

dengan memperhatikan : 

1. Media belajar dibuat sedemikian rupa 

sehingga materi yang disampaikan lebih 

detail namun tidak membosankan. 

2. Dilengkapi dengan gambar-gambar 

yang menarik atau bahkan animasi yang 

dapat mengurangi kebosanan siswa 

dalam belajar.  

3. Guru lebih kreatif untuk menciptkan 

karya-karya inovatif baik dengan 

berbasis ICT maupun dengan bahan-

bahan di lingkungan sekitarnya 

4. Untuk membuat media belajar yang 

menarik, guru juga perlu meningkatkan 

kompetensi dengan belajar lebih banyak 
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Media pembelajaran ini sudah bias 

digunakan oleh guru meskipun masih 

banyak kekurangan dari media 

pembelajaran ini. Untuk itu perlu dilakukan 

pembenahan-pembenahan baik dari media 

pembelajaran sendiri maupun 

penggunaanya, baik pembenahan dari 

pembuatnya maupun masukan-masukan 

dari pihak lain.  

Terus Belajar. 
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