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Pendidikan pada dewasa ini tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional. Dimana pendidikan 

dalan undang – undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional diartikan sebagai 
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana be
secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya. Dalam hal ini pembelajaran menjadi salah satu 
kunci pokok dalam pembentukan potensi diri tersebut. Jika suatu pembelajaran yang dilakukan 
tidak dapat diterima siswa sesuai nalarnya, maka akan mempengaruhi respon siswa tersebut 
termasuk juga hasil belajarnya.

Hal ini ditandai dengan masih rendahnya hasil belajar matematika yang dicapai, baik dalam 
nilai Ulangan Harian, Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Akhir Nasional. Ter
hasil nilai Ulangan Harian X SMAN 8  Kediri pada tahun ajaran 2010/2011 yang menyebutkan nilai 
KKM bidang studi matematika adalah 75  sedangkan nilai yang diperoleh siswa masih dibawah 
KKM tersebut khususnya dalam materi logika matemat

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka peneliti ingin mencoba menerapkan 
pembelajaran kooperatif artikulasi
matematika dalam sub bab disjungsi da

Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan
artikulasi dengan jaringan listrik
matematika. 

 
Kata Kunci : Pembelajaran Kooperatif 
Logika Matematika. 
 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Be la ja r  i t u  merup

serangkaian kegiatan 

meniru dan lain sebagainya.

usaha yang diberikan guru agar siswa dapat menguasai apa yang telah diterimanya di sekolah.

Khususnya untuk matematika banyak hal yang dapat mendukung upaya

diantaranya adalah bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang menarik.

Hal ini ditandai dengan masih rendahnya hasil belajar matematika yang dicapai, baik dalam 

nilai Ulangan Harian, Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Akhir Nasional. Terbukti dengan catatan 

hasil nilai Ulangan Harian X SMAN 8  Kediri pada tahun ajaran 2010/2011 y

nilai KKM bidang studi matematika adalah 75  sedangkan nilai yang diperoleh siswa masih 
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ABSTRAK 

Pendidikan pada dewasa ini tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional. Dimana pendidikan 
undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional diartikan sebagai 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 
secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya. Dalam hal ini pembelajaran menjadi salah satu 
kunci pokok dalam pembentukan potensi diri tersebut. Jika suatu pembelajaran yang dilakukan 

sesuai nalarnya, maka akan mempengaruhi respon siswa tersebut 
termasuk juga hasil belajarnya. 

Hal ini ditandai dengan masih rendahnya hasil belajar matematika yang dicapai, baik dalam 
nilai Ulangan Harian, Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Akhir Nasional. Ter
hasil nilai Ulangan Harian X SMAN 8  Kediri pada tahun ajaran 2010/2011 yang menyebutkan nilai 
KKM bidang studi matematika adalah 75  sedangkan nilai yang diperoleh siswa masih dibawah 
KKM tersebut khususnya dalam materi logika matematika dalam sub bab disjungsi dan konjungsi.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka peneliti ingin mencoba menerapkan 
kooperatif artikulasi dengan  alat peraga jaringan listrik pada pokok bahasan logika 

matematika dalam sub bab disjungsi dan konjungsi. 
Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan

jaringan listrik dapat dijadikan salah satu alternatif dalam pembelajaran 

Pembelajaran Kooperatif Artikulasi, Alat Peraga Jaringan Listrik, Prestasi Belajar, 

 

merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

eniru dan lain sebagainya. Sedangkan belajar pada penelitian ini diartikan sebagai segala 

usaha yang diberikan guru agar siswa dapat menguasai apa yang telah diterimanya di sekolah.

Khususnya untuk matematika banyak hal yang dapat mendukung upaya-

diantaranya adalah bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang menarik.

Hal ini ditandai dengan masih rendahnya hasil belajar matematika yang dicapai, baik dalam 

nilai Ulangan Harian, Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Akhir Nasional. Terbukti dengan catatan 

hasil nilai Ulangan Harian X SMAN 8  Kediri pada tahun ajaran 2010/2011 y

nilai KKM bidang studi matematika adalah 75  sedangkan nilai yang diperoleh siswa masih 

Matematika 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF ARTIKULASI DENGAN ALAT PERAGA JARINGAN 
LISTRIK PADA POKOK BAHASAN LOGIKA MATEMATIKA 

Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Pendidikan pada dewasa ini tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional. Dimana pendidikan 
undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional diartikan sebagai 

lajar dan proses pembelajaran agar siswa 
secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya. Dalam hal ini pembelajaran menjadi salah satu 
kunci pokok dalam pembentukan potensi diri tersebut. Jika suatu pembelajaran yang dilakukan 

sesuai nalarnya, maka akan mempengaruhi respon siswa tersebut 

Hal ini ditandai dengan masih rendahnya hasil belajar matematika yang dicapai, baik dalam 
nilai Ulangan Harian, Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Akhir Nasional. Terbukti dengan catatan 
hasil nilai Ulangan Harian X SMAN 8  Kediri pada tahun ajaran 2010/2011 yang menyebutkan nilai 
KKM bidang studi matematika adalah 75  sedangkan nilai yang diperoleh siswa masih dibawah 

ika dalam sub bab disjungsi dan konjungsi. 
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka peneliti ingin mencoba menerapkan 

jaringan listrik pada pokok bahasan logika 

Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan pembelajaran kooperatif 
dapat dijadikan salah satu alternatif dalam pembelajaran 

Artikulasi, Alat Peraga Jaringan Listrik, Prestasi Belajar, 

akan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

Sedangkan belajar pada penelitian ini diartikan sebagai segala 

usaha yang diberikan guru agar siswa dapat menguasai apa yang telah diterimanya di sekolah. 

-upaya yang  ada tersebut 

diantaranya adalah bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang menarik. 

Hal ini ditandai dengan masih rendahnya hasil belajar matematika yang dicapai, baik dalam 

nilai Ulangan Harian, Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Akhir Nasional. Terbukti dengan catatan 

hasil nilai Ulangan Harian X SMAN 8  Kediri pada tahun ajaran 2010/2011 yang menyebutkan 

nilai KKM bidang studi matematika adalah 75  sedangkan nilai yang diperoleh siswa masih 
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dibawah KKM tersebut khususnya dalam materi logika matematika dalam sub bab disjungsi dan 

konjungsi. 

Hal ini terbukti dari wawancara dengan guru yang be

belajar pada tahun ajaran 2010/2011 yang lalu, dari hasil ulangan harian untuk pokok bahasan 

logika matematika sub bab kunjungsi dan disjungsi menunjukkan nilai rata rata kelas 53,4 dan 

terdapat 18 dari 40 anak mendapat n

ditentukan yaitu 75, berarti 45% siswa kelas X SMAN 8  Kediri tahun pelajaran 2010/2011 

mengalami kesulitan mengerjakan logika matematika sub bab kunjungsi dan disjungsi.

Hal ini dimungkinkan karena

1. Siswa kurang dapat memodelkan permasalahan permasalahan yang ada. 

2. Tidak mantapnya konsep merubah bentuk logika matematika pada sub bab kunjungsi dan 

disjungsi.  

3. Kurangnya penggunaan media atau alat peraga.

4. Kurangnya minat siswa dalam  melakukan pembelajaran yang ada karena pembelajaran 

matematika kurang dikemas secara menarik.

5. Kurang memiliki rasa kerjasama antar kelompok jika ada diskusi kelompok.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka penulis ingin  mencoba menjadi

mampu menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok dan berani menggemukakan 

pendapatnya didepan kelas. Sehingga penulis ingin menerapkan pendekatan pembelajaran 

kooperatif artikulasi yaitu model pembelajaran dimana dalam proses pembelajaranya mel

diskusi kelompok yang terdiri dari dua orang, dengan alat peraga jaringan listrik rangkaian seri 

dan paralel yaitu rangkain yang disusun untuk memudahkan siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan pada materi logika matematika pada sub bab kunjungsi dan d

B. Rumusan pertanyaan 

1. Bagaimanakah contoh pengembangan perangkat pembelajaran kooperatif atikulasi ?

2. Bagaimanakah contoh gambaran media pembelajaran ?

C. Tujuan Penulisan 

1. Mengetahui contoh pengembangan perangkat pembelajaran kooperatif atikulasi.

2. Mengetahui contoh gambaran media pembelajaran.

D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi guru 

Guru mendapatkan gagasan baru tentang pendekatan pembelajaran artikulasi.
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dibawah KKM tersebut khususnya dalam materi logika matematika dalam sub bab disjungsi dan 

Hal ini terbukti dari wawancara dengan guru yang bersangkutan bahwa berdasarkan hasil 

belajar pada tahun ajaran 2010/2011 yang lalu, dari hasil ulangan harian untuk pokok bahasan 

logika matematika sub bab kunjungsi dan disjungsi menunjukkan nilai rata rata kelas 53,4 dan 

terdapat 18 dari 40 anak mendapat nilai di bawah KKM (Kreteri Ketuntasan Minimal) yang telah 

ditentukan yaitu 75, berarti 45% siswa kelas X SMAN 8  Kediri tahun pelajaran 2010/2011 

mengalami kesulitan mengerjakan logika matematika sub bab kunjungsi dan disjungsi.

Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal ,diantaranya adalah: 

Siswa kurang dapat memodelkan permasalahan permasalahan yang ada. 

Tidak mantapnya konsep merubah bentuk logika matematika pada sub bab kunjungsi dan 

Kurangnya penggunaan media atau alat peraga. 

t siswa dalam  melakukan pembelajaran yang ada karena pembelajaran 

matematika kurang dikemas secara menarik. 

Kurang memiliki rasa kerjasama antar kelompok jika ada diskusi kelompok.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka penulis ingin  mencoba menjadi

mampu menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok dan berani menggemukakan 

pendapatnya didepan kelas. Sehingga penulis ingin menerapkan pendekatan pembelajaran 

kooperatif artikulasi yaitu model pembelajaran dimana dalam proses pembelajaranya mel

diskusi kelompok yang terdiri dari dua orang, dengan alat peraga jaringan listrik rangkaian seri 

dan paralel yaitu rangkain yang disusun untuk memudahkan siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan pada materi logika matematika pada sub bab kunjungsi dan d

Bagaimanakah contoh pengembangan perangkat pembelajaran kooperatif atikulasi ?

Bagaimanakah contoh gambaran media pembelajaran ? 

Mengetahui contoh pengembangan perangkat pembelajaran kooperatif atikulasi.

tahui contoh gambaran media pembelajaran. 

Guru mendapatkan gagasan baru tentang pendekatan pembelajaran artikulasi.

Matematika 

dibawah KKM tersebut khususnya dalam materi logika matematika dalam sub bab disjungsi dan 

rsangkutan bahwa berdasarkan hasil 

belajar pada tahun ajaran 2010/2011 yang lalu, dari hasil ulangan harian untuk pokok bahasan 

logika matematika sub bab kunjungsi dan disjungsi menunjukkan nilai rata rata kelas 53,4 dan 

ilai di bawah KKM (Kreteri Ketuntasan Minimal) yang telah 

ditentukan yaitu 75, berarti 45% siswa kelas X SMAN 8  Kediri tahun pelajaran 2010/2011 

mengalami kesulitan mengerjakan logika matematika sub bab kunjungsi dan disjungsi. 

Siswa kurang dapat memodelkan permasalahan permasalahan yang ada.  

Tidak mantapnya konsep merubah bentuk logika matematika pada sub bab kunjungsi dan 

t siswa dalam  melakukan pembelajaran yang ada karena pembelajaran 

Kurang memiliki rasa kerjasama antar kelompok jika ada diskusi kelompok. 

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka penulis ingin  mencoba menjadikan siswa 

mampu menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok dan berani menggemukakan 

pendapatnya didepan kelas. Sehingga penulis ingin menerapkan pendekatan pembelajaran 

kooperatif artikulasi yaitu model pembelajaran dimana dalam proses pembelajaranya melalui 

diskusi kelompok yang terdiri dari dua orang, dengan alat peraga jaringan listrik rangkaian seri 

dan paralel yaitu rangkain yang disusun untuk memudahkan siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan pada materi logika matematika pada sub bab kunjungsi dan disjungsi. 

Bagaimanakah contoh pengembangan perangkat pembelajaran kooperatif atikulasi ? 

Mengetahui contoh pengembangan perangkat pembelajaran kooperatif atikulasi. 

Guru mendapatkan gagasan baru tentang pendekatan pembelajaran artikulasi. 
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2. Bagi siswa  

a. Siswa akan lebih menagkap konsep logika matematika dalam sub bab konjungsi dan 

disjungsi yang diberikan guru.

b. Siswa mampu mengembangkan pikirannya.

c. Siswa mampu bekerja sama.

3. Bagi Peneliti 

a. Meningkatan pemahaman dan pengatahuan tentang metode pembelajaran kooperatif 

artikilasi dengan alat peraga jaringan listrik rangkain seri dan paralel pada materi 

matematika sub bab kunjungsi dan disjungsi.

 
INTI 

A. Model pembelajaran kooperatif artikulasi

Menurut Kuntjojo (2011: 3) model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas ole

Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan kerangka atau bingkai dari penerapan suatu 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.

Untuk mengatasi masalah diatas penulis menggunakan model pembelajaran kooperatif. 

Yaitu  merupakan model pengajar

yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap 

anggota saling kerjasama dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran.

Terdapat enam langkah utama

pembelajaran kooperatif, yaitu :

1. Menyampaikan tujuan belajar

2. Memotifasi siswa belajar

3. Menyampaikan materi 

4. Siswa dikelompokkan ke dalam kelompok belajar

5. Evaluasi 

6. Memberikan penghargaan terhadap usaha usaha kelompok 

Di dalam pembelajaran kooperatif ada satu model yang di gunakan peneliti untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa dalam bab logika matematika sub bab kunjungsi dan 

disjungsi, yaitu model bembelajaran artikulasi. Model pembelajaran  artukul

pesan berantai 

Langkah-langkah model pembelajaran artikulasi adalah sebagai berikut:
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Siswa akan lebih menagkap konsep logika matematika dalam sub bab konjungsi dan 

diberikan guru. 

Siswa mampu mengembangkan pikirannya. 

Siswa mampu bekerja sama. 

Meningkatan pemahaman dan pengatahuan tentang metode pembelajaran kooperatif 

artikilasi dengan alat peraga jaringan listrik rangkain seri dan paralel pada materi 

matematika sub bab kunjungsi dan disjungsi. 

Model pembelajaran kooperatif artikulasi 

Menurut Kuntjojo (2011: 3) model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas ole

Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan kerangka atau bingkai dari penerapan suatu 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. 

Untuk mengatasi masalah diatas penulis menggunakan model pembelajaran kooperatif. 

Yaitu  merupakan model pengajaran di mana siswa belajar dalam kelompok

yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap 

anggota saling kerjasama dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran.

enam langkah utama atau tahapan di dalam pelajaran yang menggunakan 

pembelajaran kooperatif, yaitu : 

Menyampaikan tujuan belajar 

Memotifasi siswa belajar 

 

Siswa dikelompokkan ke dalam kelompok belajar 

Memberikan penghargaan terhadap usaha usaha kelompok maupun individu

Di dalam pembelajaran kooperatif ada satu model yang di gunakan peneliti untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa dalam bab logika matematika sub bab kunjungsi dan 

disjungsi, yaitu model bembelajaran artikulasi. Model pembelajaran  artukul

langkah model pembelajaran artikulasi adalah sebagai berikut:

Matematika 

Siswa akan lebih menagkap konsep logika matematika dalam sub bab konjungsi dan 

Meningkatan pemahaman dan pengatahuan tentang metode pembelajaran kooperatif 

artikilasi dengan alat peraga jaringan listrik rangkain seri dan paralel pada materi logika 

Menurut Kuntjojo (2011: 3) model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. 

Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan kerangka atau bingkai dari penerapan suatu 

Untuk mengatasi masalah diatas penulis menggunakan model pembelajaran kooperatif. 

an di mana siswa belajar dalam kelompok- kelompok kecil 

yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap 

anggota saling kerjasama dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran. 

pan di dalam pelajaran yang menggunakan 

maupun individu 

Di dalam pembelajaran kooperatif ada satu model yang di gunakan peneliti untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa dalam bab logika matematika sub bab kunjungsi dan 

disjungsi, yaitu model bembelajaran artikulasi. Model pembelajaran  artukulasi prosesnya seperti 

langkah model pembelajaran artikulasi adalah sebagai berikut: 
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a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai

b. Guru menyajikan materi sebagai mana biasanya 

c. Untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah kelompok b

d. Menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu menceritakan materi yang baru diterima dari 

guru dan pasangannnya mendengar sambil membuat catatan

berganti peran. Begitu juga kelompok lainnya.

e. Menugaskan siswa seca

teman pasangannya sampai sebagian siswa sudah menampaikan hasil wawancaranya.

f. Guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami siswa.

g. Kesimpulan atau penutup.

Demikianlah, langkah langkah pembelajaran artikulasi yang digunakan peneliti untuk 

meningkatkan prestasi belajar pada bab logika matematika sehingga pembelajaran yang 

dirancang bapak/ibu guru dapat                       lebih 

menyenangkan. Sumber : Wyw1d.wordpress.com/2009/11/06/model

Dari langkah langkah pembelajaran kooperatif yang menggunakan model pembelajaran 

artikulasi peneliti menggunakannya untuk menyusun RPP (Rencana Pelaksaan Pembelajaran). 

Langkah langkahnya sebagai berikut:

1. Menyampaikan tujuan belajar

2. Memotifasi siswa belajar

3. Menyampaikan materi 

a. Untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah kelompok berpasangan 2 orang

b. Menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu menceritakan materi yang baru 

dari guru dan pasangannnya mendengar sambil membuat catatan

kemudian berganti peran. Begitu juga kelompok lainnya.

c. Menugaskan siswa secara bergiliran / diacak menyampaikan hasil wawancaranya 

dengan teman pasangannya sampai sebagian 

wawancaranya. 

d. Memberikan penghargaan terhadap usaha usaha kelompok maupun individu

e. Guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami 

siswa. 

f. Kesimpulan atau penutup.
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Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

Guru menyajikan materi sebagai mana biasanya  

Untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah kelompok berpasangan 2 orang 

Menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu menceritakan materi yang baru diterima dari 

guru dan pasangannnya mendengar sambil membuat catatan-catatan kecil, kemudian 

berganti peran. Begitu juga kelompok lainnya. 

Menugaskan siswa secara bergiliran / diacak menyampaikan hasil wawancaranya dengan 

teman pasangannya sampai sebagian siswa sudah menampaikan hasil wawancaranya.

Guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami siswa.

Kesimpulan atau penutup. 

anlah, langkah langkah pembelajaran artikulasi yang digunakan peneliti untuk 

meningkatkan prestasi belajar pada bab logika matematika sehingga pembelajaran yang 

cang bapak/ibu guru dapat                       lebih bervariatif, menantang sekaligus 

Wyw1d.wordpress.com/2009/11/06/model-pembelajaran

Dari langkah langkah pembelajaran kooperatif yang menggunakan model pembelajaran 

artikulasi peneliti menggunakannya untuk menyusun RPP (Rencana Pelaksaan Pembelajaran). 

ah langkahnya sebagai berikut: 

Menyampaikan tujuan belajar 

Memotifasi siswa belajar 

 

Untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah kelompok berpasangan 2 orang

Menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu menceritakan materi yang baru 

dari guru dan pasangannnya mendengar sambil membuat catatan

kemudian berganti peran. Begitu juga kelompok lainnya. 

Menugaskan siswa secara bergiliran / diacak menyampaikan hasil wawancaranya 

dengan teman pasangannya sampai sebagian siswa sudah menampaikan hasil 

Memberikan penghargaan terhadap usaha usaha kelompok maupun individu

Guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami 

Kesimpulan atau penutup. 

Matematika 

erpasangan 2 orang  

Menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu menceritakan materi yang baru diterima dari 

catatan kecil, kemudian 

ra bergiliran / diacak menyampaikan hasil wawancaranya dengan 

teman pasangannya sampai sebagian siswa sudah menampaikan hasil wawancaranya. 

Guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami siswa. 

anlah, langkah langkah pembelajaran artikulasi yang digunakan peneliti untuk 

meningkatkan prestasi belajar pada bab logika matematika sehingga pembelajaran yang 

bervariatif, menantang sekaligus 

pembelajaran-artikulasi. 

Dari langkah langkah pembelajaran kooperatif yang menggunakan model pembelajaran 

artikulasi peneliti menggunakannya untuk menyusun RPP (Rencana Pelaksaan Pembelajaran). 

Untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah kelompok berpasangan 2 orang 

Menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu menceritakan materi yang baru diterima 

dari guru dan pasangannnya mendengar sambil membuat catatan-catatan kecil, 

Menugaskan siswa secara bergiliran / diacak menyampaikan hasil wawancaranya 

siswa sudah menampaikan hasil 

Memberikan penghargaan terhadap usaha usaha kelompok maupun individu 

Guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami 
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B. Contoh Rencana Pelaksanaan Pem

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

 
Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Atas

Mata Pelajaran  : Matematika

Kelas/Semester  : X/II

Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

Standar Kompetensi : 

4. Menggunakan logika matematika dalam pemecahan masalah 

majemuk dan pernyataan berkuantor

Kompetensi Dasar : 

4.1 Menentukan nilai kebenaran dalam suatu pernyatan majemuk dan pernyataan berkuantor

I. Indikator 

a. Kognitif 

- Proses 

4.1.1 Menjelaskan pengertian logika matematika

4.1.2 Menjelaskan perny

b. Afektif 

Nilai pendidikan karakter bangsa :

- Menampilkan sikap religius

- Memiliki rasa ingin tahu

- Bersahabat/ komunikatif

- Membentuk perilaku kreatif

- Membentuk perilaku mandiri

Ketrampilan sosial :

- Social skill : bekerjasama, 

pendapat teman

- Study skill and work habits : kebiasaan kerja dan kerja keras

- Group work skill : ketrampilan kerja kelompok

c. Psikomotor : 

- Membuat pernyataan dan kalimat matematika
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Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

: Sekolah Menengah Atas 

: Matematika 

: X/II  

: 2 x 45 menit  

4. Menggunakan logika matematika dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pernyatan 

majemuk dan pernyataan berkuantor 

4.1 Menentukan nilai kebenaran dalam suatu pernyatan majemuk dan pernyataan berkuantor

Menjelaskan pengertian logika matematika 

Menjelaskan pernyataan dan kalimat matematika 

Nilai pendidikan karakter bangsa : 

Menampilkan sikap religius 

Memiliki rasa ingin tahu 

Bersahabat/ komunikatif 

Membentuk perilaku kreatif 

Membentuk perilaku mandiri 

Ketrampilan sosial : 

Social skill : bekerjasama, belajar memberi/menerima tanggung jawab, menghargai 

pendapat teman 

Study skill and work habits : kebiasaan kerja dan kerja keras

Group work skill : ketrampilan kerja kelompok 

Membuat pernyataan dan kalimat matematika 

Matematika 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

yang berkaitan dengan pernyatan 

4.1 Menentukan nilai kebenaran dalam suatu pernyatan majemuk dan pernyataan berkuantor 

belajar memberi/menerima tanggung jawab, menghargai 

Study skill and work habits : kebiasaan kerja dan kerja keras 
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II. Tujuan Pembelajaran

a. Kognitif 

Proses 

4.1.1 Siswa dapat menjelaskan pengertian logika matematika dengan tepat setelah 

mendapatkan penjelasan dari guru.

4.1.2 Siswa dapat  menjelaskan pernyataan dan kalimat matematika dengan tepat 

setelah mendapatkan penjelasan dari guru.

b. Afektif 

Nilai pendidikan karakter bangsa :

- Siswa dapat menampilkan sikap religius setelah melakukan doa sebelum dan 

sesudah kegiatan 

- Siswa  memiliki rasa ingin tahu setelah mendapatkan pengantar materi dari guru

- Siswa dapat menampilkan sikap bersahabat/ komunikatif selama 

kelompok 

- Siswa dapat membentuk perilaku kreatif saat diskusi kelompok

- Siswa dapat membentuk perilaku mandiri setelah mengerjakan tugas secara individu.

Ketrampilan sosial :

- Social skill : bekerjasama, belajar memberi/menerima tanggung jawab,

pendapat teman

- Study skill and work habits : ketrampilan belajar dan kebiasaan kerja

- Group work skill : ketrampilan kerja kelompok

c. Psikomotor 

- Siswa dapat membuat pernyataan dan kalimat matematika dengan tepat setelah 

mendapatkan penjelasan dari

III. Materi Pembelajaran

Logika matematika : 

1.1.1 Pengertian logika matematika

1.1.2 Pernyataan dan kalimat matematika

IV. Model Pembelajaran

Strategi : Siswa Aktif Belajar

Pendekatan : kooperatif 
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Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat menjelaskan pengertian logika matematika dengan tepat setelah 

mendapatkan penjelasan dari guru. 

Siswa dapat  menjelaskan pernyataan dan kalimat matematika dengan tepat 

setelah mendapatkan penjelasan dari guru. 

idikan karakter bangsa : 

Siswa dapat menampilkan sikap religius setelah melakukan doa sebelum dan 

sesudah kegiatan  

Siswa  memiliki rasa ingin tahu setelah mendapatkan pengantar materi dari guru

Siswa dapat menampilkan sikap bersahabat/ komunikatif selama 

Siswa dapat membentuk perilaku kreatif saat diskusi kelompok

Siswa dapat membentuk perilaku mandiri setelah mengerjakan tugas secara individu.

Ketrampilan sosial : 

Social skill : bekerjasama, belajar memberi/menerima tanggung jawab,

pendapat teman 

Study skill and work habits : ketrampilan belajar dan kebiasaan kerja

Group work skill : ketrampilan kerja kelompok 

Siswa dapat membuat pernyataan dan kalimat matematika dengan tepat setelah 

mendapatkan penjelasan dari guru 

Materi Pembelajaran 

 

Pengertian logika matematika 

Pernyataan dan kalimat matematika 

Model Pembelajaran 

: Siswa Aktif Belajar 

: kooperatif  

Matematika 

Siswa dapat menjelaskan pengertian logika matematika dengan tepat setelah 

Siswa dapat  menjelaskan pernyataan dan kalimat matematika dengan tepat 

Siswa dapat menampilkan sikap religius setelah melakukan doa sebelum dan 

Siswa  memiliki rasa ingin tahu setelah mendapatkan pengantar materi dari guru 

Siswa dapat menampilkan sikap bersahabat/ komunikatif selama proses diskusi 

Siswa dapat membentuk perilaku kreatif saat diskusi kelompok 

Siswa dapat membentuk perilaku mandiri setelah mengerjakan tugas secara individu. 

Social skill : bekerjasama, belajar memberi/menerima tanggung jawab, menghargai 

Study skill and work habits : ketrampilan belajar dan kebiasaan kerja 

Siswa dapat membuat pernyataan dan kalimat matematika dengan tepat setelah 
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Model  : Artikulasi

Metode  : ceramah, diskusi, tanya jawab

Kegiatan Pembelajaran 

TAHAP KEGIATAN (SKENARIO 
PEMBELAJARAN)

Pendahuluan 
Syntak 
kooperatif 
artikulasi: 
 
1. informasi 

tujuan 
pembela-
jaran 

- Salam pembuka
- Doa
- Mengingatkan kembali 

materi yang telah 
dipelajari

- Apersepsi
- Menyampaikan tujuan 

pembelajaran

Inti 
2. menyam-

paikan 
materi 

 
 
 
 
 
 
3. memben-

tuk 
kelom-
pok 

4. kerja 
kelom-
pok 

 
 
 
 
 
 
 
5. presen-

tasi hasil 
kelom-
pok 
 

 
- Memberi 

tentang pengertian tentang 
logika matematika dan 
pernyataan dan kalimat 
matematika

- Menjelaskan logika 
matematika dan  
pernyataan dan kalimat 
matematika

- Membentuk kelompok 
yang terdiri dari 2 orang

 
 
- Menugaskan salah satu 

siswa dari pasangan itu 
m
baru diterima dari guru 
dan pasangannnya 
mendengar sambil 
membuat catatan
kecil, kemudian berganti 
peran. Begitu juga 
kelompok lainnya

- Menugaskan siswa secara 
bergiliran / diacak 
menyampaikan hasil 
wawancaranya dengan 
teman 
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: Artikulasi 

: ceramah, diskusi, tanya jawab 

 

KEGIATAN (SKENARIO 
PEMBELAJARAN) 

METODE
/ 

PENDEK
ATAN 

NILAI 
BUDAYA 

DAN 
KARAK

TER 
BANGSA

Salam pembuka 
Doa 
Mengingatkan kembali 
materi yang telah 
dipelajari 
Apersepsi 
Menyampaikan tujuan 
pembelajaran 

 
 
-  Ceramah 
 
 
-  Tanya 

Jawab 

- Bersaha
bat/kom
unikatif

- religius

Memberi pengantar 
tentang pengertian tentang 
logika matematika dan 
pernyataan dan kalimat 
matematika 
Menjelaskan logika 
matematika dan  
pernyataan dan kalimat 
matematika 
Membentuk kelompok 
yang terdiri dari 2 orang 

Menugaskan salah satu 
siswa dari pasangan itu 
menceritakan materi yang 
baru diterima dari guru 
dan pasangannnya 
mendengar sambil 
membuat catatan-catatan 
kecil, kemudian berganti 
peran. Begitu juga 
kelompok lainnya 
Menugaskan siswa secara 
bergiliran / diacak 
menyampaikan hasil 
wawancaranya dengan 
teman pasangannya 

 
- Ceramah 

 
 
 
 

- Ceramah 
 
 
 
 
 
 

 
- Diskusi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tanya 

jawab 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Bersaha

bat
 
 
- Komuni

katif,
meng
hargai 
pendapat 
teman

 
 
 
 
- Kreatif
 
 

 
 

Matematika 

NILAI 
BUDAYA 

DAN 
KARAK-

TER 
BANGSA 

ALO
KASI 
WAK

TU 

Bersaha
bat/kom
unikatif 
religius 

5 
menit 

Bersaha-
bat 

Komuni-
katif, 
meng-
hargai 
pendapat 
teman 

Kreatif 

35 
menit 
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V. Sumber dan media pembelajaran

a. Sumber : Hendro.2004.”Matematika SMA untuk kelas X Jilid

b. Media Pembelajaran : 

 
C. Contoh Media Pembelajaran

Alat peraga dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk 

menciptakan proses belajar yang efektif. Peranan alat peraga tidak akan terlihat bila 

penggunaanya tidak sejalan dengan isi

Djamarah (2010:120) Bahwa media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai 

penyalur pesan guna mencapi tujuan belajar. Menurut Penulis menggunakan media ang diberi 

nama “Rangkain Listrik Seri dan Paralel”. Alat dan bahan yang digunakan adalah pola gambaran 

rangkaian seri dan parlel pada kertas, dua papan tulis dengan ukuran 50 x 30 cm dan 65 x 45 cm, 

kabel 15 meter, 8 buah bola lampu , pensil, 11 buah saklar, 8 buah rumah lampu, 2 buah co

lampu, obeng, gunting. Dan yang nantinya akan digunakan pada materi logika matematika dalam 

sub bab kunjungsi dan disjungsi.

Cara pembuatan “Rangkain Listrik Seri dan Paralel” adalah sebagaiberikit:

1. Siapkan dua papan tulis yang berukuran 50 x 30 cm u

berukuran 65 x 45 cm untuk membuat rangkaian paralel.  

2. Gambar rangkain listrik pada papan tulis yang disediakan dengan pensil.

3. Pasang saklar dan rumah lampu sesuai dengan gambar yang ditentukan dengan obeng.

 
 
 

6. evaluasi 

sampai sebagian siswa 
sudah menampaikan hasil 
wawancaranya

- Bersama
menyimpulkan sifat
bangun ruang.

- Guru mengulangi atau 
menjelaskan kembali 
materi yang sekiranya 
belum dipahami siswa

Penutup 
7. Kesim-

pulan 

 
- Memberi umpan balik/ 

menjawab pertanyaan 
siswa yang kurang paham

- Menyimpulkan materi 
pembelajaran yang telah 
dipelajari pada hari ini.

- Mengakhiri pelajaran 
pada jam ini.
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Sumber dan media pembelajaran 

Hendro.2004.”Matematika SMA untuk kelas X Jilid 

Media Pembelajaran : Jaringan listrik (rangkaian seri dan paralel)

Contoh Media Pembelajaran 

Alat peraga dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk 

menciptakan proses belajar yang efektif. Peranan alat peraga tidak akan terlihat bila 

penggunaanya tidak sejalan dengan isi dari tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Menurut 

Djamarah (2010:120) Bahwa media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai 

penyalur pesan guna mencapi tujuan belajar. Menurut Penulis menggunakan media ang diberi 

Seri dan Paralel”. Alat dan bahan yang digunakan adalah pola gambaran 

rangkaian seri dan parlel pada kertas, dua papan tulis dengan ukuran 50 x 30 cm dan 65 x 45 cm, 

kabel 15 meter, 8 buah bola lampu , pensil, 11 buah saklar, 8 buah rumah lampu, 2 buah co

lampu, obeng, gunting. Dan yang nantinya akan digunakan pada materi logika matematika dalam 

sub bab kunjungsi dan disjungsi. 

Cara pembuatan “Rangkain Listrik Seri dan Paralel” adalah sebagaiberikit:

Siapkan dua papan tulis yang berukuran 50 x 30 cm untuk membuat rangkain seri dan 

berukuran 65 x 45 cm untuk membuat rangkaian paralel.   

Gambar rangkain listrik pada papan tulis yang disediakan dengan pensil.

Pasang saklar dan rumah lampu sesuai dengan gambar yang ditentukan dengan obeng.

sampai sebagian siswa 
sudah menampaikan hasil 
wawancaranya 
Bersama-sama 
menyimpulkan sifat-sifat 
bangun ruang. 
Guru mengulangi atau 
menjelaskan kembali 
materi yang sekiranya 
belum dipahami siswa 

 
 

 
 

 
 
 

- Mandiri

Memberi umpan balik/ 
menjawab pertanyaan 
siswa yang kurang paham 
Menyimpulkan materi 
pembelajaran yang telah 
dipelajari pada hari ini. 
Mengakhiri pelajaran 
pada jam ini. 

 
-Tanya 
jawab 

 
- Rasa 

ingin 
tahu

Matematika 

 1”. Erlangga. Jakarta 

(rangkaian seri dan paralel) 

Alat peraga dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk 

menciptakan proses belajar yang efektif. Peranan alat peraga tidak akan terlihat bila 

dari tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Menurut 

Djamarah (2010:120) Bahwa media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai 

penyalur pesan guna mencapi tujuan belajar. Menurut Penulis menggunakan media ang diberi 

Seri dan Paralel”. Alat dan bahan yang digunakan adalah pola gambaran 

rangkaian seri dan parlel pada kertas, dua papan tulis dengan ukuran 50 x 30 cm dan 65 x 45 cm, 

kabel 15 meter, 8 buah bola lampu , pensil, 11 buah saklar, 8 buah rumah lampu, 2 buah colokan 

lampu, obeng, gunting. Dan yang nantinya akan digunakan pada materi logika matematika dalam 

Cara pembuatan “Rangkain Listrik Seri dan Paralel” adalah sebagaiberikit: 

ntuk membuat rangkain seri dan 

Gambar rangkain listrik pada papan tulis yang disediakan dengan pensil. 

Pasang saklar dan rumah lampu sesuai dengan gambar yang ditentukan dengan obeng. 

Mandiri 

Rasa 
ingin 
tahu 

5 
menit 
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4. Setelah saklar dan rumah lampu  terpasang kemudian kabel dihubungkan dari saklar ke 

rumah lampu, setelah terhubung pasang colokan lampu.

5. Langkah terakhir pasang lampu pada rumah lampu, kemudian colokkan ke arus listrik untuk 

melakukan percobaan. 

    

 

 

 

 

  

 

Gambar 1.    

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, di peroleh simpulan sebagai berikut :

Mengetahui pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif dengan alat 

peraga jaringan listrik untuk meningkatkan proses belajar siswa kelas X SMA pada  materi 

logika matematika. 

 
B. SARAN 

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, diperoleh hasil rekomendasi terkait dengan 

pelaksanaan pendekatan pembelajaran kooperatif artikulasi dengan alat peraga jar

seri dan paralel, yaitu:  

pendekatan pembelajaran kooperatif artikulasi dapat dapat dijadikan alternatif meningkatkan 

prestasi siswa kelas X SMAN 8 Kediri dengan alat peraga jaringan listrik seri dan paralel dapat 

digunakan untuk membantu men

materi logika matematika dalam sub bab konjungsi dan disjungsi.
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an rumah lampu  terpasang kemudian kabel dihubungkan dari saklar ke 

rumah lampu, setelah terhubung pasang colokan lampu. 

Langkah terakhir pasang lampu pada rumah lampu, kemudian colokkan ke arus listrik untuk 

 

Gambar 1.                                                      Gambar 2.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, di peroleh simpulan sebagai berikut :

Mengetahui pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif dengan alat 

k untuk meningkatkan proses belajar siswa kelas X SMA pada  materi 

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, diperoleh hasil rekomendasi terkait dengan 

pelaksanaan pendekatan pembelajaran kooperatif artikulasi dengan alat peraga jar

pendekatan pembelajaran kooperatif artikulasi dapat dapat dijadikan alternatif meningkatkan 

prestasi siswa kelas X SMAN 8 Kediri dengan alat peraga jaringan listrik seri dan paralel dapat 

digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan  prestasi siswa dalam mempelajari 

materi logika matematika dalam sub bab konjungsi dan disjungsi. 

Penelitian Tindakan Kelas. Jogjakarta : Laksana 

Belajar dan Pembelajaran. Jakarta : Rinika Cipta

Strategi Belajar Mengajar. Rineka Cipta 

Wyw1d.wordpress.com/2009/11/06/model-pembelajaran-artikulasi. 

Matematika 

an rumah lampu  terpasang kemudian kabel dihubungkan dari saklar ke 

Langkah terakhir pasang lampu pada rumah lampu, kemudian colokkan ke arus listrik untuk 

Gambar 2. 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, di peroleh simpulan sebagai berikut : 

Mengetahui pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif dengan alat 

k untuk meningkatkan proses belajar siswa kelas X SMA pada  materi 

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, diperoleh hasil rekomendasi terkait dengan 

pelaksanaan pendekatan pembelajaran kooperatif artikulasi dengan alat peraga jaringan listrik 

pendekatan pembelajaran kooperatif artikulasi dapat dapat dijadikan alternatif meningkatkan 

prestasi siswa kelas X SMAN 8 Kediri dengan alat peraga jaringan listrik seri dan paralel dapat 

yelesaikan permasalahan  prestasi siswa dalam mempelajari 

Jakarta : Rinika Cipta 


