LAMPIRAN 1
SURAT-SURAT IZIN PENLITIAN
a. Surat Izin Penelitian
b. Surat Keterangan Penelitian

LAMPIRAN 2
PERANGKAT PEMBELAJARAN
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Pertemuan

: SMP N 5 Sawoo
: Matematika
: IX / Genap
: Perpangkatan dan Bentuk Akar
: 2 x 40 menit
: Pertama Siklus I

A. Kompetensi Inti
 KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong,
kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam
berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga,
sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan
kawasan internasional.
 KI-3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah
 KI-4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak
secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator
3.1
Menjelaskan dan melakukan operasi Mengidentifikasi konsep bilangan berpangkat
bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar, Mengidentifikasi notasi bilangan berpangkat
sertasifat-sifatnya
Memahami bilangan bentuk akar
Memahami cara menentukan nilai perpangkatan
Mengidentifikasi pangkat bilangan pecahan
Mengidentifikasi perkalian pada perpangkatan
dengan basis yang sama
Mengidentifikasi perkalian perpangkatan pada
bilangan berpangkat
Mengidentifikasi perpangkatan pada perkalian
bilangan
Mengidentifikasi
pembagian dua
bilangan
berpangkat dengan basis yang sama
Menyederhanakan operasi pada perpangkatan
4.1
Menyelesaikan masalah yang berkaitan Menyajikan
hasil
pembelajaran
bilangan
dengan
sifat-sifat
operasi
bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar, serta sifatberpangkat bulat dan bentuk akar
sifatnya
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar,
sertasifat-sifatnya

C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik dapat :
1. Mengidentifikasi konsep bilangan berpangkat
2. Mengidentifikasi notasi bilangan berpangkat
3. Memahami bilangan bentuk akar
4. Memahami cara menentukan nilai perpangkatan
5. Mengidentifikasi pangkat bilangan pecahan
6. Mengidentifikasi perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama
7. Mengidentifikasi perkalian perpangkatan pada bilangan berpangkat
8. Mengidentifikasi perpangkatan pada perkalian bilangan
9. Mengidentifikasi pembagian dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama
10. Menyederhanakan operasi pada perpangkatan
11. Menyajikan hasil pembelajaran bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar, serta sifatsifatnya
12. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat dan bentuk
akar, serta sifat-sifatnya
D. Materi Pembelajaran
1. Bilangan berpangkat bilangan bulat (bilangan berpangkat bulat positif, sifat-sifat operasi
bilangan berpangkat, sifat perpangkatan bilangan berpangkat)
E. Model Pembelajaran
1. Pembelajaran kooperatf tipe Two Stay Two Stray (TSTS)
F. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan
Pendahuluan

Diskripsi Kegiatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inti

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Guru mengucapkan salam, menyapa siswa dan mengajak berdoa
Guru mengabsen peserta didik
Guru mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan
Guru menginformasikan kepada siswa tentang model pembelajaran
yang akan digunakan.
Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan
manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari
Guru menyampaikan garis besar cakupan materi, kegiatan yang
akan dilakukan, lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan
dalam pembelajaran.
Guru menyajikan materi secara singkat tentang bilangan
berpangkat dan bentuk akar.
Guru mengorganisasikan siswa menjadi 4 kelompok secara
heterogen, dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang
anggota.
Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada setiap
kelompok.
Guru meminta siswa untuk mendiskusikan LKS dalam kelompok.
Guru membimbing setiap kelompok yang mengalami kesulitan.
Guru meminta 2 orang siswa dari tiap kelompok berkunjung ke
kelompok lain untuk mendiskusikan hasil pembahasan LKS dari

AlokasiW
aktu
10 menit

70menit

7.

8.

9.
Penutup

1.
2.
3.

kelompok lain, dan siswa anggota kelompok tetap berada di
kelompoknya untuk menerima siswa yang bertamu di
kelompoknya.
Guru meminta siswa yang bertamu kembali ke kelompoknya
masing-masing dan menyampaikan hasil kunjungannya kepada
anggota kelompok lain. Hasil kunjungan dibahas bersama dan
dicatat.
Guru meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompoknya, sedangkan kelompok lain memberikan
tanggapan.
Guru memberikan klarifikasi jawaban yang benar.
Guru memberikan tugas mandiri kepada siswa
Guru menginformasikan bahwa pertemuan berikutnya siswa akan
belajar tentang konsep bilangan berpangkat dan bentuk akar.
Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran.

10menit

G. Penilaian
1. Teknik penilaian:
No

Aspek yang dinilai

1.

Pengetahuan
a. Menjelaskan kembali bilangan berpangkat.
b. Mampu menemukan belangan bulat dan sifat-sifatnya
Keterampilan
a. Terampil menerapkan bilangan berpangkat dan
bentuka akar.

2.

Teknik Penilaian

Waktu
Penilaian

Tes tertulis

Penyelesaian
tugas

Pengamatan

Penyelesaiantu
gas

2. Instrumen penilaian:
1) Pengetahuan (terlampir)
2) Keterampilan (terlampir)
H. Media/alat dan Sumber Belajar
1. Media/alat:
Lembar kegiatan siswa (terlampir)
2. Sumber Belajar
Matematika untuk kelas IX, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, 2018.

Lembar Kerja Siswa ( LKS )
Bilangan Berpangkat

Masalah

1. Dengan menggunakan arti bilangan berpangkat nyatakan dalam bentuk
perkalian
a. 43
b. (-5)6
c. p4
2. Jika a sebarang bilangan dan n bilangan bulat positif, nyatakan bentuk
perkalian dari an .
3. Pada bilangan berpangkat an, bagaimanakah jika n = 1 ?

Kunci Jawaban :
1. Dengan menggunakan arti bilangan berpangkat nyatakan dalam bentuk
perkalian
a. 43
b. (-5)6
c. p4
Penyelesaian :
a. 43 = 4 x 4 x 4 x 4
b. (-5)6 = (-5) x (-5) x (-5) x (-5) x (-5) x (-5)
c. p4 = p x p x p x p

4. Jika a sebarang bilangan dan n bilangan bulat positif, nyatakan bentuk
perkalian dari an .
Penyelesaian:
an = a x a x a ……x a
sebanyak n faktor
5. Pada bilangan berpangkat an, bagaimanakah jika n = 1 ?
Penyelesaian :
an = a1= a

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan

: SMP N 5 Sawoo

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: IX / Genap

Materi Pokok

: Perpangkatan dan Bentuk Akar

Alokasi Waktu

: 2 x 40 menit

Pertemuan

: Pertama Siklus I

C. Kompetensi Inti


KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong,
kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam
berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga,
sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan
kawasan internasional.



KI-3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah



KI-4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak
secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

D. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.1

Menjelaskan dan melakukan operasi

Indikator
Mengidentifikasi konsep bilangan berpangkat

bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar,

Mengidentifikasi notasi bilangan berpangkat

sertasifat-sifatnya

Memahami bilangan bentuk akar
Memahami cara menentukan nilai perpangkatan
Mengidentifikasi pangkat bilangan pecahan
Mengidentifikasi perkalian pada perpangkatan
dengan basis yang sama
Mengidentifikasi perkalian perpangkatan pada
bilangan berpangkat
Mengidentifikasi perpangkatan pada perkalian
bilangan
Mengidentifikasi

pembagian

dua

bilangan

berpangkat dengan basis yang sama
Menyederhanakan operasi pada perpangkatan
4.1

Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan

sifat-sifat

operasi

bilangan

berpangkat bulat dan bentuk akar

Menyajikan

hasil

pembelajaran

bilangan

berpangkat bulat dan bentuk akar, serta sifatsifatnya
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar,
sertasifat-sifatnya

I.

Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik dapat :
13. Mengidentifikasi konsep bilangan berpangkat
14. Mengidentifikasi notasi bilangan berpangkat
15. Memahami bilangan bentuk akar
16. Memahami cara menentukan nilai perpangkatan
17. Mengidentifikasi pangkat bilangan pecahan
18. Mengidentifikasi perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama
19. Mengidentifikasi perkalian perpangkatan pada bilangan berpangkat
20. Mengidentifikasi perpangkatan pada perkalian bilangan
21. Mengidentifikasi pembagian dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama
22. Menyederhanakan operasi pada perpangkatan
23. Menyajikan hasil pembelajaran bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar, serta sifatsifatnya
24. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat dan bentuk
akar, serta sifat-sifatnya

J.

Materi Pembelajaran
2.

Bilangan berpangkat bulat negatif dan nol (bilangan berpangkat bulat negatif, bilangan
berpangkat nol)

K. Model Pembelajaran
2.

Pembelajaran kooperatf tipe Two Stay Two Stray (TSTS)

L. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan
Pendahuluan

Diskripsi Kegiatan
7.

Guru mengucapkan salam, menyapa siswa dan mengajak berdoa

AlokasiW
aktu
10 menit

8.

Guru mengabsen peserta didik

9.

Guru mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan

10. Guru menginformasikan kepada siswa tentang model pembelajaran
yang akan digunakan.
11. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan
manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari
12. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi, kegiatan yang
akan dilakukan, lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan
dalam pembelajaran.
Inti

10. Guru menyajikan materi secara singkat tentang bilangan

70menit

berpangkat dan bentuk akar.
11. Guru mengorganisasikan siswa menjadi 4 kelompok secara
heterogen, dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang
anggota.
12. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada setiap
kelompok.
13. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan LKS dalam kelompok.
14. Guru membimbing setiap kelompok yang mengalami kesulitan.
15. Guru meminta 2 orang siswa dari tiap kelompok berkunjung ke
kelompok lain untuk mendiskusikan hasil pembahasan LKS dari
kelompok lain, dan siswa anggota kelompok tetap berada di
kelompoknya untuk menerima siswa yang bertamu di
kelompoknya.
16. Guru meminta siswa yang bertamu kembali ke kelompoknya
masing-masing dan menyampaikan hasil kunjungannya kepada
anggota kelompok lain. Hasil kunjungan dibahas bersama dan
dicatat.
17. Guru meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompoknya, sedangkan kelompok lain memberikan
tanggapan.
18. Guru memberikan klarifikasi jawaban yang benar.

Penutup

4.

Guru memberikan tugas mandiri kepada siswa

5.

Guru menginformasikan bahwa pertemuan berikutnya siswa akan
belajar tentang konsep bilangan berpangkat dan bentuk akar.

6.

Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran.

10menit

M. Penilaian
3. Teknik penilaian:
No
1.

2.

Aspek yang dinilai

Teknik Penilaian

Waktu
Penilaian

Pengetahuan
c.

Menjelaskan kembali bilangan berpangkat.

d.

Mampu menemukan belangan bulat dan sifat-sifatnya

Tes tertulis

Penyelesaian
tugas

Keterampilan
b.

Terampil menerapkan bilangan berpangkat dan
bentuka akar.

Pengamatan

Penyelesaiantu
gas

4. Instrumen penilaian:
3) Pengetahuan (terlampir)
4) Keterampilan (terlampir)

N. Media/alat dan Sumber Belajar
3.

Media/alat:
Lembar kegiatan siswa (terlampir)

4.

Sumber Belajar
Matematika untuk kelas IX, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, 2018

Lembar Kerja Siswa ( LKS )
Bilangan Berpangkat
Masalah 1

1. Nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat
a.

1
16

b. 0,000034
c.

1
,p  0
p5

2. Jika a sebarang bilangan tidak nol dan n bilangan bulat, nyatakan
bentuk pangkat.
3. Bolehkah a = 0 pada bilangan berbentuk
Mengapa ?

1
an

1
dalam
an

Lembar Kerja Siswa ( LKS )

Masalah 2

1. Lengkapilah
a. 23 = ...
b. 22 = ...
c. 21 = ...
d. 20 = ...
2.

Jika a sebarang bilangan tidak nol, berapakah a0 ?

3.

Bagaimanakah jika a = 0 pada a0 ?

Kunci Jawaban :
Lembar Kerja Siswa ( LKS )
Bilangan Berpangkat
Masalah 1

1. Nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat
a.

1
16

b. 0,000034
c.

1
,p  0
p5
Penyelesaian:
a.

𝟏
𝟏𝟔

= (16)-1

b. 0,000034 = 34 x 10-6
c.

𝟏
𝒑⁵

= (𝒑⁵)-1 = p-5

2. Jika a sebarang bilangan tidak nol dan n bilangan bulat, nyatakan
bentuk pangkat.
Penyelesaian:
𝟏
𝒂²

= a-n

3. Bolehkah a = 0 pada bilangan berbentuk

1
an

Mengapa ?
Penyelesaian :
Tidak, sebab 0n = 0,

𝟏
𝒂²

=

𝟏
𝟎

= tidak terdefinisi

1
dalam
an

Lembar Kerja Siswa ( LKS )

Masalah 2

1. Lengkapilah
a. 23 = ...
b. 22 = ...
c. 21 = ...
d. 20 = ...
Penyelesaian:
a. 23 = 2 x 2 x 2 = 8
b. 22 = 2 x 2 = 4
c. 21 = 2
d. 20 =1

2.Jika a sebarang bilangan tidak nol, berapakah a0 ?
Penyelesaian :
a0 = 1
3. Bagaimanakah jika a = 0 pada a0 ?
Penyelesaian :
𝟎ͫ

𝟎

a0 = 00 = 0m-m = 𝟎 ͫ = 𝟎 = tidak terdefinisi

LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETRAMPILAN

Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Semester : IX / Genap
Materi

: PerpangkatandanBentukAkar

Waktu Pengamatan

:

Rubrikpenilaianketerampilan
Skala

AspekKetrampilan

1

SangatTerampil

2

Terampil

3

CukupTerampil

4

Kurangterampil

Penilaian
No
1
2
3
4
5
6
7

NamaSiswa

AspekKetrampilan

Keterangan

LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETRAMPILAN

Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Semester : IX / Genap
Materi

: PerpangkatandanBentukAkar

Waktu Pengamatan

:

Rubrikpenilaianketerampilan
Skala

AspekKetrampilan

1

SangatTerampil

2

Terampil

3

CukupTerampil

4

Kurangterampil

Penilaian
No
1
2
3
4
5
6
7

NamaSiswa

AspekKetrampilan

Keterangan

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: SMP N 5 Sawoo

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: IX / Genap

Materi Pokok

: Perpangkatan dan Bentuk Akar

Alokasi Waktu

: 2 x 40 menit

Pertemuan

: Pertama Siklus II

E. Kompetensi Inti


KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong,
kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam
berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga,
sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan
kawasan internasional.



KI-3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah



KI-4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak
secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

F. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.1

Menjelaskan dan melakukan operasi

Indikator
Mengidentifikasi konsep bilangan berpangkat

bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar,

Mengidentifikasi notasi bilangan berpangkat

sertasifat-sifatnya

Memahami bilangan bentuk akar
Memahami cara menentukan nilai perpangkatan
Mengidentifikasi pangkat bilangan pecahan
Mengidentifikasi perkalian pada perpangkatan
dengan basis yang sama
Mengidentifikasi perkalian perpangkatan pada
bilangan berpangkat
Mengidentifikasi perpangkatan pada perkalian

bilangan
Mengidentifikasi

pembagian

dua

bilangan

berpangkat dengan basis yang sama
Menyederhanakan operasi pada perpangkatan
4.1

Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan

sifat-sifat

operasi

bilangan

berpangkat bulat dan bentuk akar

Menyajikan

hasil

pembelajaran

bilangan

berpangkat bulat dan bentuk akar, serta sifatsifatnya
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar,
sertasifat-sifatnya

O. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik dapat :
25. Mengidentifikasi konsep bilangan berpangkat
26. Mengidentifikasi notasi bilangan berpangkat
27. Memahami bilangan bentuk akar
28. Memahami cara menentukan nilai perpangkatan
29. Mengidentifikasi pangkat bilangan pecahan
30. Mengidentifikasi perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama
31. Mengidentifikasi perkalian perpangkatan pada bilangan berpangkat
32. Mengidentifikasi perpangkatan pada perkalian bilangan
33. Mengidentifikasi pembagian dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama
34. Menyederhanakan operasi pada perpangkatan
35. Menyajikan hasil pembelajaran bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar, serta sifatsifatnya
36. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat dan bentuk
akar, serta sifat-sifatnya
P. Materi Pembelajaran
3.

Bilangan berpangkat bentuk akar.

Q. Model Pembelajaran
3.

Pembelajaran kooperatf tipe Two Stay Two Stray (TSTS)

R. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan
Pendahuluan

Diskripsi Kegiatan
13. Guru mengucapkan salam, menyapa siswa dan mengajak berdoa

AlokasiW
aktu
10 menit

14. Guru mengabsen peserta didik
15. Guru mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan
16. Guru menginformasikan kepada siswa tentang model pembelajaran
yang akan digunakan.
17. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan
manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari
18. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi, kegiatan yang
akan dilakukan, lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan
dalam pembelajaran.
Inti

19. Guru menyajikan materi secara singkat tentang bilangan
berpangkat dan bentuk akar.
20. Guru mengorganisasikan siswa menjadi 4 kelompok secara
heterogen, dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang
anggota.
21. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada setiap
kelompok.
22. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan LKS dalam kelompok.
23. Guru membimbing setiap kelompok yang mengalami kesulitan.
24. Guru meminta 2 orang siswa dari tiap kelompok berkunjung ke
kelompok lain untuk mendiskusikan hasil pembahasan LKS dari
kelompok lain, dan siswa anggota kelompok tetap berada di
kelompoknya untuk menerima siswa yang bertamu di
kelompoknya.
25. Guru meminta siswa yang bertamu kembali ke kelompoknya
masing-masing dan menyampaikan hasil kunjungannya kepada
anggota kelompok lain. Hasil kunjungan dibahas bersama dan
dicatat.
26. Guru meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompoknya, sedangkan kelompok lain memberikan
tanggapan.
27. Guru memberikan klarifikasi jawaban yang benar.

70menit

Penutup

7.

Guru memberikan tugas mandiri kepada siswa

8.

Guru menginformasikan bahwa pertemuan berikutnya siswa akan

10menit

belajar tentang konsep bilangan berpangkat dan bentuk akar.
9.

S.

Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran.

Penilaian
5. Teknik penilaian:
No
1.

2.

Aspek yang dinilai

Teknik Penilaian

Waktu
Penilaian

Pengetahuan
e.

Menjelaskan kembali bilangan berpangkat.

f.

Mampu menemukan belangan bulat dan sifat-sifatnya

Tes tertulis

Penyelesaian
tugas

Keterampilan
c.

Terampil menerapkan bilangan berpangkat dan
bentuka akar.

Pengamatan

Penyelesaiantu
gas

6. Instrumen penilaian:
5) Pengetahuan (terlampir)
6) Keterampilan (terlampir)

T. Media/alat dan Sumber Belajar
5.

Media/alat:
Lembar kegiatan siswa (terlampir)

6.

Sumber Belajar
Matematika untuk kelas IX, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, 2018.

Lembar Kerja Siswa ( LKS )
Bilangan Berpangkat (bentuk akar)
Masalah

1. Lengkapilah
a. Jika 62 = 36 maka

36 = ...

b. Jika 24 = 16 maka 4 16 = ...
c.

49 = ...

d.

4 625 = ...

2. Lengkapilah
a. Jika 43 = 64 maka 3 64 = ...
b. Jika (-4)3 = -64 maka 3  64 = ...
c.

5 32 = ...

d.

5  32 = ...

Kunci Jawaban :
Lembar Kerja Siswa ( LKS )
Bilangan Berpangkat (bentuk akar)

Masalah

1. Lengkapilah
a. Jika 62 = 36 maka

36 = 6

b. Jika 24 = 16 maka 4 16 = 2
c.

49 = 72

d.

4 625 = 5

2. Lengkapilah
a. Jika 43 = 64 maka 3 64 = 4
b. Jika (-4)3 = -64 maka 3  64 = ( -4 )
c.

5 32 = 2

d.

5  32 = ( -2 )

LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETRAMPILAN

Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Semester : IX / Genap
Materi

: PerpangkatandanBentukAkar

Waktu Pengamatan

:

Rubrikpenilaianketerampilan
Skala

AspekKetrampilan

1

SangatTerampil

2

Terampil

3

CukupTerampil

4

Kurangterampil

Penilaian
No
1
2
3
4
5
6
7

NamaSiswa

AspekKetrampilan

Keterangan

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: SMP N 5 Sawoo

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: IX / Genap

Materi Pokok

: Perpangkatan dan Bentuk Akar

Alokasi Waktu

: 2 x 40 menit

Pertemuan

: Pertama Siklus II

G. Kompetensi Inti


KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong,
kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam
berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga,
sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan
kawasan internasional.



KI-3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah



KI-4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak
secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

H. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.1

Menjelaskan dan melakukan operasi

Indikator
Mengidentifikasi konsep bilangan berpangkat

bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar,

Mengidentifikasi notasi bilangan berpangkat

sertasifat-sifatnya

Memahami bilangan bentuk akar
Memahami cara menentukan nilai perpangkatan
Mengidentifikasi pangkat bilangan pecahan
Mengidentifikasi perkalian pada perpangkatan
dengan basis yang sama

Mengidentifikasi perkalian perpangkatan pada
bilangan berpangkat
Mengidentifikasi perpangkatan pada perkalian
bilangan
Mengidentifikasi

pembagian

dua

bilangan

berpangkat dengan basis yang sama
Menyederhanakan operasi pada perpangkatan
4.1

Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan

sifat-sifat

operasi

bilangan

berpangkat bulat dan bentuk akar

Menyajikan

hasil

pembelajaran

bilangan

berpangkat bulat dan bentuk akar, serta sifatsifatnya
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar,
sertasifat-sifatnya

U. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik dapat :
37. Mengidentifikasi konsep bilangan berpangkat
38. Mengidentifikasi notasi bilangan berpangkat
39. Memahami bilangan bentuk akar
40. Memahami cara menentukan nilai perpangkatan
41. Mengidentifikasi pangkat bilangan pecahan
42. Mengidentifikasi perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama
43. Mengidentifikasi perkalian perpangkatan pada bilangan berpangkat
44. Mengidentifikasi perpangkatan pada perkalian bilangan
45. Mengidentifikasi pembagian dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama
46. Menyederhanakan operasi pada perpangkatan
47. Menyajikan hasil pembelajaran bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar, serta sifatsifatnya
48. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat dan bentuk
akar, serta sifat-sifatnya
V. Materi Pembelajaran
4.

Bilangan berpangkat merasionalkan bentuk akar.

W. Model Pembelajaran
4.

Pembelajaran kooperatf tipe Two Stay Two Stray (TSTS)

X. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan
Pendahuluan

Diskripsi Kegiatan
19. Guru mengucapkan salam, menyapa siswa dan mengajak berdoa

AlokasiW
aktu
10 menit

20. Guru mengabsen peserta didik
21. Guru mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan
22. Guru menginformasikan kepada siswa tentang model pembelajaran
yang akan digunakan.
23. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan
manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari
24. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi, kegiatan yang
akan dilakukan, lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan
dalam pembelajaran.
Inti

28. Guru menyajikan materi secara singkat tentang bilangan
berpangkat dan bentuk akar.
29. Guru mengorganisasikan siswa menjadi 4 kelompok secara
heterogen, dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang
anggota.
30. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada setiap
kelompok.
31. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan LKS dalam kelompok.
32. Guru membimbing setiap kelompok yang mengalami kesulitan.
33. Guru meminta 2 orang siswa dari tiap kelompok berkunjung ke
kelompok lain untuk mendiskusikan hasil pembahasan LKS dari
kelompok lain, dan siswa anggota kelompok tetap berada di
kelompoknya untuk menerima siswa yang bertamu di
kelompoknya.
34. Guru meminta siswa yang bertamu kembali ke kelompoknya
masing-masing dan menyampaikan hasil kunjungannya kepada
anggota kelompok lain. Hasil kunjungan dibahas bersama dan
dicatat.
35. Guru meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompoknya, sedangkan kelompok lain memberikan
tanggapan.
36. Guru memberikan klarifikasi jawaban yang benar.

70menit

Penutup

10. Guru memberikan tugas mandiri kepada siswa

10menit

11. Guru menginformasikan bahwa pertemuan berikutnya siswa akan
belajar tentang konsep bilangan berpangkat dan bentuk akar.
12. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran.

Y. Penilaian
7. Teknik penilaian:
No
1.

2.

Aspek yang dinilai

Teknik Penilaian

Waktu
Penilaian

Pengetahuan
g.

Menjelaskan kembali bilangan berpangkat.

h.

Mampu menemukan belangan bulat dan sifat-sifatnya

Tes tertulis

Penyelesaian
tugas

Keterampilan
d.

Terampil menerapkan bilangan berpangkat dan
bentuka akar.

Pengamatan

Penyelesaiantu
gas

8. Instrumen penilaian:
7) Pengetahuan (terlampir)
8) Keterampilan (terlampir)

Z. Media/alat dan Sumber Belajar
7.

Media/alat:
Lembar kegiatan siswa (terlampir)

8.

Sumber Belajar
Matematika untuk kelas IX, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, 2018.

Lembar Kerja Siswa ( LKS )
Bilangan Berpangkat ( merasionalkan bentuk akar )
Masalah 1
1. Lengkapilah !
52  53 = (5  5)  (5  5  5)
= 5  5  ...  ...  ...
= 5...
2. Dengan menggunakan arti bilangan berpangkat sederhanakan
d.
e.
f.
g.
h.
i.

34  33
(-2)3  (-2)4
b2  b5
3-2  3-3
(-5)-4  (-5)-2
a-3  a-6

9. Jika a sebarang bilangan dan m, n bilangan bulat, apakah bentuk sederhana dari
am  an ?

Masalah 2
1. Lengkapilah

25 2  2  2  2  2

...  ...
22
= ...  ...  ...
= 2...
2. Dengan menggunakan arti bilangan berpangkat, sederhanakan:
a.

35
32

b.

 2 6
 2 3

c.

c2
c5

d.

x4
x3

3.Jika a sebarang bilangan dan m, n bilangan bulat, apakah bentuk sederhana dari
(am)n ?

unci Jawaban :
Lembar Kerja Siswa ( LKS )
Bilangan Berpangkat ( merasionalkan bentuk akar )
Masalah 1
1. Lengkapilah !
52  53 = (5  5)  (5  5  5)
= 55555
= 55
2. Dengan menggunakan arti bilangan berpangkat sederhanakan
a.

b.

c.

d.
e.
f.

34  33

= (3  3 x 3 x 3)  (3  3  3)
= 34+3
= 37
(-2)3  (-2)4 = ((-2) x (-2) x (-2) ) x ((-2) x (-2) x (-2) x (-2))
= (-2)3+4
= (-2)7
b2  b5 = (b x b) x (b x b x b x b x b)
= b2+5
= b7
3-2  3-3 = 3(-2)+(-3) = 3-5
(-5)-4  (-5)-2 = (-5)-4 + (-2) = (-5)-6
a-3  a-6 = a-3+(-6) = a-9

9. Jika a sebarang bilangan dan m, n bilangan bulat, apakah bentuk sederhana dari
am  an ?
am  an = am+n

Masalah 2
1. Lengkapilah

25 2  2  2  2  2

...  ...
22
=222
= 23
2. Dengan menggunakan arti bilangan berpangkat, sederhanakan:
a.

35
32

b.

 2 6 = (−𝟐)𝒙 (−𝟐)𝒙 (−𝟐)𝒙 (−𝟐)𝒙 (–𝟐)𝒙 (−𝟐)
(−𝟐)𝒙 (−𝟐)𝒙 (𝟐)
 2 3

c.

c2
c5

d..

x4
= (x)(-4)-(-3) = (x)(

3
x

=

=

𝟑𝒙𝟑𝒙𝟑𝒙𝟑𝒙𝟑
𝟑𝒙𝟑𝒙𝟑

𝒄𝒙𝒄
𝒄𝒙𝒄𝒙𝒄𝒙𝒄𝒙𝒄

= 3 x 3 x 3 = 33

= (-2) x (-2) x (-2) = (-2)3

= c2-5 = c-3

3. Jika a sebarang bilangan dan m, n bilangan bulat, apakah bentuk sederhana dari
(am)n ?
(am)n = amxn = amn

LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETRAMPILAN

Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Semester : IX / Genap
Materi

: PerpangkatandanBentukAkar

Waktu Pengamatan

:

Rubrikpenilaianketerampilan
Skala

AspekKetrampilan

1

SangatTerampil

2

Terampil

3

CukupTerampil

4

Kurangterampil

Penilaian
No
1
2
3
4
5
6
7

NamaSiswa

AspekKetrampilan

Keterangan

LAMPIRAN 3
PERANGKAT PEMBELAJARAN
a. Lembar Observasi Keterlaksanaan
Pembelaajaran Guru
b. Kisi-kisi Angket Minat Blajar
Matematika Siswa
c. Lembar Angket Minat Belajar
Matematika Siswa

LAMPIRAN 4
PERANGKAT PEMBELAJARAN
a. Validasi Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran
b. Validasi Lembar Observai Keterlaksanaan
Pembelajaran
c. Validasi Lembar Angket Minat Belajar
Matematika Siswa

LAMPIRAN 5
DATA HASIL PENELITIAN
Analisisi Data Hasil Angket Minat Belajar
Matematika Siswa

Analisis Data Hasil Angket Minat Belajar Matematika Siswa

Nama
Erfan Koirul A
Muh Eko R
Yusika Oktaviona S
M. Aji Nur
Dian Maulana
Ilham
Fiqi Alim N F
Rani Ayu W
Dewitha P
Alun
Yudha Brian P
Rivana A
Jumlah
Skor maksimal
Presentase jumlah
Kriteria indikator
minat belajar

Siklus I
Indikator
A
B
C
14
26
10
12
22
9
15
29
9
15
28
11
13
25
7
13
25
9
12
23
10
13
25
9
15
29
9
12
24
9
15
30
12
15
30
11
164
316
115
240
432
144
68,33% 64,35% 79,08%
Sedang

Sedang

Tinggi

D
24
21
24
24
23
23
25
23
24
23
27
27
288
384
75%
Tinggi

Siklus II
Indikator
A
B
C
D
15
30
11
30
13
23
9
24
15
27
11
24
16
27
10
24
16
28
9
22
14
27
9
24
18
29
10
21
16
27
9
26
15
28
11
27
10
23
9
23
18
30
10
31
18
32
10
31
185
331
118
307
240
432
144
384
77,08% 77,08% 81,25% 79,86%
Tinggi

Keterangan Indikator:
A : Perasaaan senang
B : Ketertarikan siswa
C : Perhatian siswa
D : Keterlibatan siswa
Rumus untuk menghitung presentase tiap indikator:
𝑀=

𝑠
× 100%
𝑝×𝑡

Keterangan:
𝑀
𝑠
𝑝
𝑡

: Persentase skor minat tiap indicator
: Jumlah skor yang diperoleh peserta didik setiap indicator
: Skor maksimal tiap indikator
: Jumlah peserta didik

Tinggi

Tinggi

Tinggi

LAMPIRAN 6
DOKUMENTASI PENELITIAN

Dokumentasi Proses Pembelajaran Matematika dengan Model Pembelajaran
DOKUMENTASI PENELITIAN

