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RINGKASAN 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan  bahan ajar matematika berupa modul pada 
materi diferensial melalui pendekatan konflik kognitif  sehingga menghasilkan bahan ajar 
yang mudah dipelajari oleh siswa.  Bahan ajar yang dikembangkan dideskripsikan 
kualitasnya dilihat dari kriteria validitas dan efektivitasnya serta dari respon siswa 
terhadap kegiatan pembelajaran ini. Penelitian ini merupakan  penelitian pengembangan, 
dalam penelitian ini ada bentuk kerjasama antara siswa, guru dan peneliti dalam 
mengembangkan bahan ajar dengan pendekatan pembelajarannya untuk meningkatkan 
kemampuan penalaran dan koneksi matematis siswa SMA. Melalui kegiatan penelitian ini 
diharapkan akan diperoleh bahan ajar dan pendekatan pembelajaran matematika yang 
relevan untuk meningkatkan  kemampuan penalaran, koneksi dan disposisi matematis 
siswa SMA.  Subjek  dari  penelitian  ini  adalah  siswa  SMA  salah  satu sekolah  di  
kota Cimahi.   Metode yang digunakan   dilaksanakan dalam  tiga  tahap,  yaitu: tahap  
identifikasi  dan  pengembangan  komponen  pembelajaran, tahap  implementasi,  serta 
tahap  evaluasi  dan  penyempurnaan  desain  pembelajaran.  Dari kegiatan  penelitian  ini  
akan diperoleh    model  bahan  ajar  dan  pembelajaran  matematika yang diharapkan 
cukup relevan digunakan pada siswa SMA. 

 
 

Kata  Kunci  :  bahan  ajar  diferensial,     konflik  kognitif,  penalaran  matematis,  
koneksi matematis 
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PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1     Latar Belakang Masalah 
 

Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang penting yang 

bisa dijadikan sebagai pengantar ilmu-ilmu yang lain. Dalam pembelajaran 

matematika yang harus diperhatikan adalah bagaimana siswa   mendapatkan 

pengetahuan,   konsep,   dan   teori   melalui   pengalaman praktis  dengan  cara 

melaksanakan  pemeriksaan,  penyelidikan,  atau  terlibat secara langsung dalam 

pembelajaran. Pengalaman siswa tersebut dapat dijadikan inspirasi penemuan dan 

pengkonstruksian konsep-konsep serta mengaplikasikan kembali pada masalah 

sehari-hari. Hal ini dapat membuat siswa mengerti tentang konsep-konsep dan 

dapat melihat manfaat matematika. 

Penalaran matematika merupakan hal yang sangat penting untuk 

mengetahui dan mengerjakan permasalahan matematika terlebih lagi bagi siswa 

di sekolah. Bila kemampuan bernalar tidak dikembangkan pada siswa, maka bagi 

siswa matematika hanya akan menjadi materi yang mengikuti serangkaian 

prosedur  dan  meniru  contoh-contoh  tanpa  mengetahui  maknanya..  Penalaran 

dapat menunjukan dan menganalisis setiap masalah yang muncul secara jernih, 

dapat memecahkan masalah dengan tepat, serta dapat mengemukakan pendapat 

maupun idenya  secara runtut  dan  logis.  Sumarmo  (2015) menyatakan  dalam 

matematika penalaran diperlukan oleh siswa agar dapat menguasai konsep 

matematika,  mengeksplor  ide-ide,  memperkirakan   solusi,  dan  menerapkan 
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ekspresi matematika dalam konteks matematik yang relevan, serta memahami 

bahwa matematika itu bermakna.  

Baroody (Anggraeni, 2012) mengungkapkan ada empat alasan mengapa 

penalaran penting dalam pembelajaran matematika dan kehidupan sehari-hari, 

yaitu : 1) Penalaran diperlukan untuk mengerjakan matematika; 2) Penalaran 

dibutuhkan dalam pelajaran matematik di sekolah; 3) Keterampilan penalaran 

dapat diterapkan pada ilmu-ilmu lainnya; 4) Penalaran berguna untuk kehidupan 

sehari-hari dengan kata lain penalaran dapat menyelesaikan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. Setelah kemmapuan penalaran dipahami, maka sejalan 

dengan itu kemampuan koneksi matematik  merupakan komponen penting dalam 

belajar matematika. Sumarmo (2014:198)   mengemukakan bahwa  koneksi   

matematik merupakan kemampuan dasar mengaplikasikan    konsep matematika 

dalam menylesaikan   masalah   nyata.   Dalam  belajar   matematika   siswa   

hendaknya memahami koneksi antar  ide-ide matematik, dan antara matematik 

dan bidang studi lainnya.  

Kemampuan yang harus dikembangkan dalam pembelajaran matematika 

tidak hanya mencakup kemampuan kognitif tetapi juga kemampuan afektif. 

Kemampuan afektif yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh setiap siswa 

sekolah menengah dalam pembelajaran matematika adalah sikap menghargai 

kegunaan matematika dalam kehidupan, sikap rasa ingin tahu, perhatian, dan 

minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah (Wibowo, 2006). 

Minat atau keinginan siswa dalam mempelajari matematika dalam istilah 
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lain lebih sering disebut dengan disposisi matematika. NCTM (Sumarmo,2015) 

mendefinisikan disposisi matematika sebagai ketertarikan dan apresiasi seseorang 

terhadap matematika.Dalam arti yang lebih luas disposisi matematika bukan 

hanya sebagai sikap saja tetapi juga sebagai kecenderungan untuk berpikir dan 

bertindak positif. Silver (Sumarmo, 2015) menguraikan disposisi matematika ke 

dalam beberapa komponen yaitu : rasa percaya diri, rasa diri mampu, rasa ingin 

tahu, senang mengerjakan tugas matematika, rajin dan tekun, fleksibel, dan 

reflektif. Rasa percaya diri dan rasa diri mampu adalah sikap positif yang 

merupakan bagian penting dalam pembelajaran matematika. Rasa percaya diri 

merefleksikan bagaimana  seseorang berpikir tentang sesuatu. Sedangkan sikap 

positif ditunjukan dengan semangat belajar, penuh perhatian, saling sumbang 

saran, dan saling menghormati terhadap sesama.Sebaliknya sikap negatif 

ditunjukan dengan rasa tidak suka, tidak tertarik, tidak berminat, dan cemas 

terhadap matematik.Kualitas rasa keingintahuan dapat diidentifikasi melalui 

sejumlah pertanyaan yang diajukan, melalui discovery, dan semangat 

belajar.Fleksibilitas dapat diestimasi dari saling sumbang saran atau ide, 

sedangkan sikap reflektif dapat diprediksi dari respon siswa terhadap sesuatu 

yang terjadi, aktivitas, dan pengetahuan baru. 

Namun pada kenyataannya pembelajaran matematika yang dilaksanakan 

dewasa ini lebih cenderung ditujukan pada pencapaian target materi atau sesuai 

buku yang digunakan sebagai buku wajib dengan berorientasi pada soal-soal ujian 

nasional. Bahkan terkadang orientasinya lebih ditekankan kepada aspek kognitif 

saja tanpa meperhatikan aspek afektif atau sikap-sikap siswa selama proses 
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pembelajaran berlangsung. Siswa-siswa cenderung menghapal konsep-konsep 

matematika dan seringkali berulang-ulang menyebutkan definisi yang telah 

diberikan oleh guru atau apa yang tertulis di buku pelajaran tanpa memahami 

maksudnya. Kecenderungan semacam ini tentu saja dapat dikatakan mengabaikan 

kebermaknaan dari konsep-konsep matematika yang dipelajari siswa.  

Dalam salah satu penelitian, diperoleh hasil studi dari salah satu sekolah 

menengah pertama di kota Cimahi bahwa untuk kemampuan koneksi dan 

penalaran matematik siswa di sekolah tersebut sangatlah rendah. Hanya 1,5 % 

siswa yang mampu mengikuti kegiatan dan pembelajaran serta memperoleh hasil 

di atas KKM. Sedangkan untuk hasil observasi pada aspek afektif, maka hasilnya 

cukup mengkhawatirkan yaitu hanya 20 % siswa saja yang dapat memberikan 

gagasan, ide-ide, ketertarikan pada materi yang diajarkan, dan menyatakan 

pendapatnya dalam mengemukakan konsep-konsep matematika serta dapat 

memberikan gagasan dan penyelesaian pada soal-soal matematika. Hal ini terlihat 

dari hasil tugas-tugas, ulangan, dan kegiatan diskusi selama penulis memberikan 

pengajaran pada sekolah tersebut. 

Perbaikan hasil pembelajaran matematika perlu dilakukan,yaitu melalui 

perbaikan kondisi yang mendukung peningkatan kecerdasan/kemampuan peserta 

didik, perubahan sikap siswa terhadap matematika serta kemampuan dan 

kemauan guru dalam mengubah paradigma pendidikan. Juga yang paling penting 

adalah tugas dan peranan guru di dalam mengemas dan menyajikan suatu materi 

matematika agar terlihat menarik dan berkesan bagi siswa  atau dalam hal lain 

strategi pembelajaran yang dipakai. Pemilihan strategi dalam pembelajaran 
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matematika dapat membentuk karakter siswa. 

Misalnya pada pembelajaran konflik kognitif menuntut siswa terlibat aktif 

secara optimal dalam proses membangun pengetahuan. Siswa diberikan beberapa 

masalah yang bertentangan dengan apa yang sudah dipahami sebelumnya oleh 

siswa, dalam hal ini akan terjadi pertentangan secara kognitif, dengan bantuan guru 

pertentangan tersebut akan diarahkan untuk menguatkan kembali konsep yang 

sudah dimiliki oleh siswa. Perbaikan hasil pembelajaran matematika perlu 

dilakukan,yaitu melalui perbaikan kondisi yang mendukung peningkatan 

kecerdasan/kemampuan peserta didik, perubahan sikap siswa terhadap matematika 

serta kemampuan dan kemauan guru dalam mengubah paradigma pendidikan. Juga 

yang paling penting adalah tugas dan peranan guru di dalam mengemas dan 

menyajikan suatu materi matematika agar terlihat menarik dan berkesan bagi siswa  

atau dalam hal lain strategi pembelajaran yang dipakai. Pemilihan strategi dalam 

pembelajaran matematika dapat membentuk karakter siswa.  

Agar siswa mengalami kemudahan dalam mengenal dan memahami 

konsep dalam belajar matematika khususnya diferensial, maka perlu disusun dan 

dikembangkan  suatu  perangkat  pembelajaran yang dapat mengarahkan dan 

merangsang aktifitas berpikir siswa dan  guru dalam menggali dan 

memaksimalkan kompetensi yang dimiliki siswa, sehingga tujuan dari suatu 

proses pembelajaran dapat dicapai. Pemilihan dan penggunaan perangkat 

pembelajaran yang tepat dalam suatu proses pembelajaran merupakan faktor 

yang sangat penting dalam mengarahkan siswa untuk memperoleh pengalaman 

belajar. Cara guru mengajar sangat terkait dengan penggunaan bahan ajar dan 
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penyusunan rencana pembelajaran yang tepat dan bagaimana siswa belajar 

sangat terkait dengan penggunaan bahan ajar.  . 

Dari hasil observasi dan wawancara kami dengan salah seorang guru 

SMA, beliau mengatakan bahwa belum ada bahan ajar khusus yang dipakai untuk 

mengembangkan kemampuan penalaran dan koneksi matematik yang digunakan 

dalam pembelajaran matematika, saran beliau jika ingin membuat bahan ajar 

sebaiknya harus memperhatikan langkah- langkah agar lebih terperinci dalam 

menjelaskan suatu materi, misalnya mulai dari konsep dasar sederhana hingga 

aplikasinya dengan tingkat kesulitan soal yang berjenjang dari rendah sampai 

tinggi, selain itu sebaiknya bahan ajar yang akan dibuat menggunakan bahasa 

yang dipahami siswa. Beliau juga beranggapan bahwa pentingnya bahan ajar  

untuk  meningkatkan minat baca siswa dan menimbulkan ketertarikan siswa 

untuk belajar matematika. Guru tersebut pun mendukung adanya bahan ajar, 

untuk itu bahan ajar matematika perlu dimulai dan dikembangkan. Apalagi 

ketika Kita mengutarakan maksud penelitian yang akan dilaksanan 

menggunakan pengembangan bahan ajar (bahan ajar) konsep diferensial dengan 

pendekatan konflik kognitif untuk meningkatkan kemampuan penalaran, koneksi 

dan disposisi matematik. Guru tersebut mengatakan selama ini belum fokus 

meningkatkan kemampuan penalaran, koneksi dan disposisi matematik 

dikarenakan perubahan kurikulum dari KTSP menjadi K-13, adanya perubahan 

ini membuat siswa mengalami kesulitan dan kebingungan dalam materi- materi 

matematika yang berulang serta adanya materi yang tadinya tidak ada menjadi 

ada, padahal K-13 sudah diterapkan di sekolah ini selama 4 tahun sehingga 
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dalam pembelajaran mateamtika memfokuskan pada tercapainya Standar 

Kelulusan (SKL) 

Paradigma baru dalam pembelajaran menuntut perubahan proses dari  

pembelajaran biasa yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang 

berpusat pada siswa. Salah satu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada 

siswa adalah pendekatan konflik kognitif Konflik kognitif merupakan istilah 

ketidakseimbangan pemikiran awal siswa terhadap suatu konsep matematika 

dengan konsep matematika pada kenyataan yang ada. Salah satu cara yang 

dipandang tepat untuk menunjang upaya tersebut adalah melalui penelitian 

pengembangan yang dilakukan secara kolaborasi (collaboration classroom 

action research) antara guru, siswa, dan guru/dosen. Melalui penelitian kaji-

tindak ini akan dikembangkan desain pembelajaran matematika untuk 

meningkatkan kemampuan penalaran, koneksi dan disposisi matematik siswa 

SMA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ‘developmental 

research’ yang merupakan rangkaian dari proses pengembangan suatu desain 

dan diikuti oleh proses penelitian. Sesuai dengan sifat „developmental research’ 

bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa desain bahan 

ajar (prototype), pedoman wawancara dan lembar observasi. Langkah 

selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diorganisasikan, data dari satu 

sumber diperkuat oleh data dari sumber lain; data yang diperoleh melalui 

lembar observasi dikuatkan oleh data dari wawancara. Fokus dari penelitian 

ini adalah pengembangan bahan ajar matematika untuk meningkatkan 

kemampuan penalaran, koneksi dan disposisi matematik siswa SMA. 
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1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menelaah: 

diferensial pada siswa SMA 

b. Kemampuan koneksi dan penalaran matematik siswa SMA yang 

pembelajarannya menggunakan pendekatan konflik kognitif dibandingkan 

dengan yang menggunakan pembelajaran biasa? 

c. Disposisi matematik siswa SMA yang pembelajarannya menggunakan 

pendekatan konflik kognitif dibandingkan dengan yang menggunakan 

pembelajaran biasa? 

 

a. Validitas,  praktikalitas,  dan  efektifitas  bahan  ajar  berupa  LKS 

c. Bagaimanakah efektifitas bahan ajar berupa Lembar Kerja Siswa diferensial

a. Bagaimanakah  validitas bahan ajar  berupa Lembar Kerja Siswa diferensial

pada siswa SMA? 

b. Bagaimanakah praktikalitas bahan ajar berupa Lembar Kerja Siswa diferen-

pada siswa SMA? 

pada siswa SMA?
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1.4    Definisi Operasional 

 Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan penalaran matematika adalah proses berfikir yang dilakukan 

dengan satu cara untuk menarik kesimpulan. Indikator kemampuan 

penalaran matematika, yaitu sebagai berikut: a.) Penalaran Induktif : 1) 

Penalaran analogi; 2) Penalaran generalisasi; 3) Penalaran proporsional.  b.

 Penalaran Deduktif : Melaksanakan perhitungan berdasarkan aturan yang 

disepakati; 

2. Kemampuan Koneksi Matematik adalah proses berpikir yang dilakukan 

dengan menghubungkan konsep matematika baik antar topik bahasan 

maupun antar bidang lain dalam kehidupan sehari-hari. Indikator 

kemmapuan koneksi matematika yaitu sebagai berikut:  

a. Mencari hubungan satu prosedur ke prosedur lain dalam representasi 

yang ekuivalen. 

b. Memahami representasi ekuivalen konsep yang sama 

c. Menerapkan hubungan antar topik matematika dan topik bahasan 

lain 

d. Menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari 

3.  Disposisi matematika merupakan ketertarikan dan apresiasi seseorang 

terhadap matematika. Adapun yang menjadi indikator dari disposisi 

matematika   adalah   :   1)   Rasa   percaya   diri   dalam   menggunakan 

matematika; 2) Fleksibilitas ; 3) Tekun mengerjakan tugas; 4) Minat, rasa 

ingin  tahu,  dan  daya  temu  dalam  melakukan  tugas;  5)  Cenderung 
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merefleksikan kinerjanya; 6) Menilai aplikasi matematika dalam bidang 

lainnya. 

4.  Pendekatan Konflik Kognitif 

 Pendekatan konflik kognitif adalah sebuah strategi yang menunjukan 

ketidaksesuaian yang terjadi pada dua hal, yaitu antar struktur kognitif 

seseorang dan lingkungannya (berupa informasi dari luar). Langkah 

pembelajaran dalam pendekatan konflik kognitif adalah: 1) 

mengungkapkan konsepsi awal siswa. 2) menciptakan konflik konseptual. 

3) membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 4) 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5) menganalisis dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       mengevaluasi. 

Target luaran dari penelitian ini: 

a.   Bahan ajar berupa LKS diferensial untuk siswa SMA.

b.   Artikel yang akan di publis di jurnal nasional atau internasional dan 

     di sajikan di seminar nasional atau internasional

1.5   Target Luaran
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BAB 2 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Bahan Ajar 
 

Mengembangkan bahan ajar sudah selayaknya terus menerus ditingkatkan 

oleh  setiap   guru/dosen. Jika   seorang   guru/dosen tidak memiliki kemampuan 

mengembangkan bahan  ajar yang bervariasi maka guru/dosen akan terjebak pada 

situasi pembelajaran yang monoton  dan  cenderung  membosankan  bagi  peserta 

didik.  Bahan ajar merupakan bagian  yang  penting dalam  pembelajaran karena 

dapat digunakan sebagai sumber belajar baik bagi  guru/dosen  maupun  siswa. 

Menurut Suprawoto (2009: 1), ada beberapa pengertian bahan ajar: 

1) Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan oleh pengajar dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas.  Bahan  yang dimaksud 

berupa bahan  bahan tertulis atau bahan tidak tertulis 

2) Bahan ajar merupakan informasi, alat dan/atau teks yang diperlukan  oleh 

pengajar untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran 

3) Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis  baik 

tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang 

memungkinkan siswa untuk  belajar. 

Jadi  dapat  dikatakan  bahwa bahan ajar  merupakan  seperangkat  materi/ 

Substansi  pelajaran (teaching material) yang disusun secara sistematis, 

menampilkan  sosok   utuh  dari   kompetensi  yang  akan  dikuasai  siswa  dalam 

kegiatan  pembelajaran. Dengan bahan ajar  memungkinkan  siswa dapat 

mempelajari   suatu   kompetensi   atau   subkompetensi   secara    berurutan   dan 
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sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi 

secara utuh dan terpadu. Berarti bahan ajar dapat digunakan untuk menggali 

kompetensi siswa melalui membaca. 

Bentuk bahan ajar dapat berupa bahan cetak seperti  hand  out, buku,  

bahan ajar, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart. Audio Visual seperti : 

video/film,VCD. Audio seperti: radio, kaset, CD audio. Visual: foto, gambar, 

model/maket. Multi Media : CD interaktif, computer Based, Internet. Selain 

bentuk bahan ajar tersebut, perlu diketahui pula beberapa hal yang harus ada dalam 

membuat bahan ajar (bahan ajar). 

Menurut Gazali (2016) ada beberapa hal yang harus dilakukan guru terkait 

dengan ketersediaan materi/bahan ajar, yaitu (1) menyediakan beragam contoh dan 

representasi materi pelajaran pada siswa, (2) mendorong tingkat interaksi yang 

tinggi dalam proses pembelajaran, (3) menghubungkan materi pelajaran dengan 

dunia nyata. Hal tersebut memberikan gambaran bahan ajar yang dapat 

mempermudah siswa memahami materi yang diajarkan. Gambaran bahan ajar 

tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan bahan ajar pada penelitian ini. Bahan 

ajar (bahan ajar) dalam penelitian ini adalah berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) 

yang mengkaitkan konsep diferensial dengan beberapa kemampuan yang penting 

dimiliki siswa SMA, diantaranya kemampuan penalaran koneksi dan disposisi 

matematik 
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2.2 Koneksi Matematik 

Istilah koneksi dapat diartikan hubungan. Koneksi matematik adalah 

hubungan konsep matamatika baik antar topik bahasan maupun antar bidang lain 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sejalan dalam pernyataan NCTM 

(2000), yang menyatakan bahwa koneksi matematika merupakan pusat berbagai 

interaksi baik antara topik matematika,  maupuan dalam konteks yang 

berhubungan matematika untuk mata pelajaran lain, serta dalam kepentingan dan 

pengalaman mereka sendiri. Melalui instruksi yang menekankan keterkaitan 

tersebut ide-ide matematika, siswa belajar tidak hanya matematika tetapi juga 

tentang kegunaan matematika . 

Adapun indikator koneksi matematik yang akan digunakan dalam 

penelitian ini, sesuai apa yang dikemukkan dalam makalah Sumarmo (2014) 

yaitu: 

1. Mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur 

2. Mencari hubungan satu prosedur ke prosedur lain dalam representasi 

yang ekuivalen 

3. Memahami representasi ekuivalen konsep yang sama 

4. Menerapkan hubungan antar topik matematika dan topik bahasan lain 

5. Menggunakan matematika dalam bahasan lain/ kehidupan sehari-hari 



 

 

2.3 Kemampuan Penalaran Matematik 

1.   Pengertian dan Jenis Penalaran 

Penalaran matematika adalah salah satu proses berfikir yang dilakukan dengan 

cara menarik suatu kesimpulan dimana kesimpulan tersebut merupakan  kesimpulan  

yang  sudah  valid  atau  dapat  dipertanggungjawabkan (Nurahman, 2011).  

Penalaran matematika merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui dan 

mengerjakan permasalahan matematika terlebih lagi bagi siswa di sekolah. Bila 

kemampuan bernalar tidak dikembangkan pada siswa, maka bagi siswa matematika 

hanya akan menjadi materi yang mengikuti serangkaian prosedur dan meniru contoh- 

contoh tanpa mengetahui maknanya. 

NCTM (Sumarmo, 2015) kemampuan penalaran matematik adalah proses 

berfikir yang dilakukan siswa dengan suatu cara untuk menarik kesimpulan. Menurut 

Polya (Wahab, 2016) ada dua jenis penalaran matematika yaitu penalaran 

demonstratif (demonstratif reasoning) dan penalaran yang masuk akal (plausible 

reasoning). Secara umum penalaran matematik dapat digolongkan ke dalam dua jenis 

yaitu yang bersifat induktif  dan bersifat deduktif. Penalaran induktif adalah penalaran 

yang berdasarkan contoh-contoh terbatas yang teramati.  

Soemarmo dan Hendriana (2015) mengemukakan secara umum penalaran 

induktif didefinisikan sebagai penarikan kesimpulan berdasarkan pengamatan 

terhadap data terbatas. Karena berdasarkan keterbatasan banyaknya pengamatan 

tersebut, maka nilai kebenaran kesimpulan dalam penalaran  induktif  tidak  mutlak  

tetapi  bersifat  probabilistik.  Misalnya siswa diminta membuktikan bahwa bilangan 
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genap jika ditambahkan dengan bilangan ganjil  hasilnya adalah bilangan ganjil. Siswa 

membuktikannya dengan menggunakan kasus khusus: 1 + 4 = 5; 3 + 8 = 11; dan 6 

+ 7 = 13, lalu siswa mengambil  kesimpulan sementara bahwa benar jumlah dua 

bilangan ganjil dan genap adalah ganjil. Setelah itu tugas guru adalah mengarahkan 

siswa kepada pembuktian deduktif, dengan pengalamannya  menggunakan  contoh  

khusus,  siswa  akan  sampai  pada pola pikir deduktif dengan memisalkan bilangan 

ganjil sebagai (2n + 1) dan genap 2n. 

Kesimpulan yang ditarik secara induktif  tidak selalu dapat dibuktikan secara 

deduktif. Kesimpulan yang demikian dinamakan suatu konjektur. Konjektur adalah 

suatu tebakan, penyimpulan, teori atau dugaan yang didasarkan pada fakta yang tak 

tertentu atau tak lengkap. Beberapa penalaran induktif  diantaranya adalah : 1) 

Penalaran analogi; 2) Penalaran generalisasi; 3) Penalaran proporsional. Penalaran 

tersebut di atas dapat tergolong penaaran tingkat rendah atau penalaran tingkat tinggi 

tergantung pada kekomplekan situasi yang terlibat. 

Penalaran  deduktif  diantaranya  adalah  penalaran  yang  didasarkan pada 

aturan yang disepakati. Nilai kebenaran pada penalaran deduktif bersifat mutlak benar 

atau salah dan tidak kedua-duanya bersama-sama. Misal, diketahui sebuah segitiga 

dengan ketiga sisi diketahui yaitu AB = 14 cm, BC = 15 cm, dan AC = 13 cm. 

Tentukan : 

a. Panjang AD, b.   Luas segitiga ABC,  c.   Panjang CE jika AE = 10 cm. 

Beberapa penalaran  yang tergolong penalaran  deduktif adalah :  1) 

Pembuktian langsung; 2) Melaksanakan perhitungan berdasarkan aturan yang 



16 
 

disepakati. Pada intinya, penalaran merupakan suatu kegiatan, suatu proses atau 

aktivitas berfikir untuk menarik kesimpulan atau membuat pernyataan baru yang 

benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau 

diasumsikan sebelumnya. 

2.  Indikator Penalaran 

Herdian (2010) mengemukakan ciri-ciri penalaran adalah 1) adanya suatu pola 

pikir yang disebut logika. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran 

merupakan suatu proses berpikir logis. Berpikir logis ini diartikan sebagai berpikir 

menurut suatu pola tertentu atau menurut logika   tertentu;   2)   proses   berpikirnya   

bersifat   analitik.   Penalaran merupakan suatu kegiatan yang mengandalkan diri pada 

suatu analitik, dalam kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analitik tersebut 

adalah logika penalaran yang bersangkutan. 

Sumarmo (2015) memberikan indikator kemampuan yang termasuk pada 

kemampuan penalaran matematika, yaitu sebagai berikut: 

a. Penalaran Induktif : 1) Penalaran analogi; 2) Penalaran generalisasi; 3) 

Penalaran proporsional. 

b. Penalaran Deduktif : Melaksanakan perhitungan berdasarkan aturan 

yang disepakati. 

3.  Masalah-Masalah Penalaran 

Suatu pertanyaan akan menjadi suatu masalah hanya jika seseorang tidak 

mempunyai aturan/hukum tertentu yang segera dapat dipergunakan untuk menemukan 

jawaban dari pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu dapat juga tersembunyi dalam  suatu 
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situasi sehingga situasi itu sendiri perlu mendapat penyelesaian. 

Nampak di sini bahwa menyelesaikan masalah itu merupakan aktivitas mental 

yang tinggi. Perlu diketahui bahwa suatu pertanyaan merupakan masalah bergantung 

kepada individu  dan  waktu.  Artinya,  bahwa suatu pertanyaan merupakan suatu 

masalah bagi seorang siswa, tetapi mungkin bukan merupakan suatu masalah bagi 

siswa yang lain. Pertanyaan yang dihadapkan kepada siswa yang tidak bermakna akan 

bukan merupakan masalah bagi siswa tersebut. Dengan perkataan lain, pertanyaan 

yang dihadapkan kepada siswa haruslah dapat diterima oleh siswa tersebut. Jadi 

pertanyaan itu harus sesuai dengan struktur kognitif siswa. 

Demikian juga, pertanyaan merupakan suatu masalah bagi seorang siswa pada 

suatu saat, tetapi bukan merupakan suatu masalah lagi bagi siswa tersebut pada saat 

berikutnya, bila siswa tersebut sudah mengetahui cara atau proses mendapatkan 

penyelesaian masalah tersebut. Jadi, Azmi (2013) mengemukakan syarat suatu 

masalah bagi seorang siswa adalah sebagai berikut : 

a. Pertanyaan  yang  dihadapkan  kepada  seorang  siswa  haruslah  dapat 

dimengerti   oleh   siswa   tersebut,   namun   pertanyaan   itu   harus 

merupakan tantangan baginya untuk menjawabnya. 

b.   Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan prosedur rutin yang telah 

diketahui siswa. Karena itu, faktor waktu untuk menyelesaikan masalah 

janganlah dipandang sebagai hal yang esensial. 
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2.4 Disposisi Matematik 

NCTM (Sumarmo, 2015) disposisi matematika adalah ketertarikan dan apresiasi 

seseorang terhadap matematika. Dalam arti yang lebih luas disposisi matematika  

bukan  hanya  sebagai  sikap  saja  tetapi  juga  sebagai kecenderungan untuk berpikir 

dn bertindak positif. Silver (Sumarmo, 2015) menguraika disposisi matematika ke 

dalam beberapa komponen yaitu : rasa percaya diri (self confident), rasa diri mampu 

(self efficacy), rasa ingin tahu (curiosity),   senang   mengerjakan   tugas   matematika,   

rajin   dan   tekun (deligence), fleksibel (flexibili ty), dan reflektif. Rasa percaya diri dan 

rasa diri mampu adalah sikap positif yang merupakan bagian penting dalam 

pembelajaran matematika. Rasa percaya diri merefleksikan bagaimana seseorang  

berpikir  tentang  sesuatu.  Sedangkan  sikap  positif  ditunjukan dengan semagat 

belajar, penuh perhatian, saling sumbang saran, dan saling menghormati terhadap 

sesame. Sebaliknya sikap negative ditunjukan dengan rasa tidak suka, tidak tertarik, 

tidak berminat, dan cemas terhadap matematik.  

Kualitas rasa keingintahuan dapat diidentifikasi melalui sejumlah pertanyaan 

yang diajukan, melalui discovery, dan semangat belajar. Feksibilitas dapat diestimasi 

dari saling sumbang saran atau ide, sedangkan sikap reflektif dapat diprediksi dari 

respon siswa terhadap sesuatu yang terjadi, aktivitas, dan pengetahuan baru. Supriadi 

(Sumarmo, 2015) menemukan terdapat korelasi tinggi antara kreativitas afektif dan 

kognitif. Implikasi dari temuan tersebut mengindiksikan bahwa dalam pembelajaran 

kemampuan kreativitas dan disposisi matematik perlu dikembangkan bersama-

sama.Disposisi matematik dapat  diakses  melalui  observasi  terhadap  siswa  selama  
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diskusi, menyelesaikana  masalah,  mengerjakan  tugas  indivdu,  atau  menggunakan 

skala disposisi. Selanjutnya Sumarmo (2015) menyatakan bahwa seseorang yang 

memiliki disposisi matematik yang tinggi akan membentuk individu yang tanggu, 

ulet, bertanggung jawab, memiliki motivasi berpretasi yang tinggi, serta membantu 

individu mencapai hasil terbaiknya.Adapun yang menjadi indikator dari disposisi 

matematika adalah : 

1. Rasa  percaya  diri  dalam  menggunakan  matematika,  memecahakan 

masalah, mengkomunikasikan gagasan, dan memberikan alasan; 

2. Fleksibilitas   dalam   menyelediki   gagasan   matematik   dan   berusaha 

mencari metode alternative dalam memecahkan masalah; 

3.    Tekun mengerjakan tugas matematik; 

4.    Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam melakukaj tugas matematik; 

5. Cenderung memonitor dan merefleksikan kinerja dan penalaran mereka 

sendiri; 

6. Menilai aplikasi matematika ke situasi lain dalam bidang lainnya dan 

pengalaman sehari-hari; 

 

2.5 Pendekatan Konflik Kognitif 

Konflik kognitif merupakan istilah ketidakseimbangan pemikiran awal siswa 

terhadap suatu konsep matematika dengan konsep matematika pada kenyataan yang 

ada. Diperkuat dengan pendapat Ismaimuza (2008) konflik kognitif adalah 
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ketidakseimbangan kognitif yang disebabkan oleh adanya kesadaran seseorang akan 

adannya informasi-informasi yang bertentangan dengan informasi yang dimilikinya 

yang tersimpan dalam struktur kognitifnya. Sesungguhnya konflik kognitif terbentuk 

dan berkaitan dengan struktur kognitif dari individu dengan lingkungannya. Terdapat 

beberapa pendapat beberapa ahli yang mengungkapkan bagaimana konflik kognitif itu 

dibangun : 

1. Piaget mengemukakannya dengan ketidakseimbangan kognitif, yaitu ketidak 

seimbangan antara struktur kognitif seseorang dengan informasi yang berasal dari 

lingkungannya, dengan kata lain terjadi ketidakseimbangan antara 

strukturstruktur internal dengan masukan-masukan eksternal 

2. Hasweh mengemukakannya dengan ketidakseimbangan kognitif atau konflik 

metakognitif, yaitu: konflik diantara kemata-skemata dimana terjadi 

pertentangan antara struktur kognitif yang lama dengan struktur kognitif yang 

baru (yang sedang dipelajari atau yang dihadapi) 

3. Kwon mengemukakan dengan Konflik kognitif, yaitu; konflik antara struktur 

kognitif yang baru (menyangkut materi barudipelajari) dengan lingkungan yang 

dapat dijelaskan tetapi penjelasan itu mengacu pada struktur kognitif awal yang 

dimiliki oleh individu 

Dari ketiga kemampuan yang dipaparkan di atas, kemampuan tersebut akan 

diterapkan pada soal-soal baik contoh soal maupun latihan soal yang ada dalam bahan 

ajar yang disusun dalam penelitian ini. Bahan ajar yang dikembangkan pada materi 

SMA khususnya diferensial (turunan) dan limit. 
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2.6 Konsep Diferensial 

Pada dasarnya turunan dan limit  ada hubungannya, dalam buku kalkulus jilid 

1 bahasan turunan tepatnya pada bab 3, berawal dari pembahasan asal mula turunan 

dari dua masalah dengan satu tema yaitu masalah garis singgung dan masalah 

kecepatan sesaat dengan satu tema menggunakan turunan dengan mengaitkan 

konsep limit. Secara garis besar dua penyelesaian dari masalah-masalah tersebut, 

dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Masalah Garis Singgung 

Penyelesaian  masalah  garis  singgung  menghasilkan  sebuah  definisi  

turunan  yang mengaitkan konsep limit didalamnya yaitu 

�痛�� = limℎ→0�鎚勅� = limℎ→0 �岫� + ℎ岻 − �岫�岻ℎ  

Dimana �鎚勅� = 捗岫�+ℎ岻−捗岫�岻ℎ  dan �痛�� adalah kemiringan garis singgung.  

2. Masalah Kecepatan Sesaat 

Penyelesaian  masalah  kecepatan  sesaat  menghasilkan  sebuah  definisi  

turunan  yang mengkaitkan konsep limit sebagai berikut: 

� = limℎ→0 �追�痛�−追�痛� = limℎ→0�岫� + ℎ岻 − �岫�岻ℎ  

 Dimana �追�痛�−追�痛� = 捗岫�+ℎ岻−捗岫�岻ℎ  

 

Dari penjelasan sekilas tentang masalah garis singgung dan masalah kecepatan 

sesaat di atas tersebut menjadi konsep dasar dari turunan, sebagai berikut: Definisi 

Turunan fungsi adalah fungsi lain  f’ (dibaca “f aksen”) yang nilainya pada sebarang 
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bilangan c adalah    �′岫�岻 = limℎ→0 捗岫�+ℎ岻−捗岫�岻ℎ         Asalkan limit ini ada. 

Bahan ajar yang akan disusun dalam penelitian nanti akan ada pengembangan 

di soal- soal latihan dan contoh soal dari setiap bahasannya yang disesuaikan dengan 

indikator dari kemampuan penalaran, koneksi dan disposisi. 

 

2.7 Hipotesis 

 

Hipotesis pada penelitian ini adalah bahwa validitas, praktikalitas dan efektifitas  

  

lembar kerja siswa (LKS) pada siswa SMA berada pada kategori valid, praktis 

dan efektif
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BAB 3 
 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
 
 
 

3.1       Tujuan Penelitian 
 

Tujuan penelitian ini adalah: 
 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk: 
 

a. Menghasilkan  LKS  dengan  pendekatan  konflik  kognitif  sebagai  sumber 

belajar siswa kelas XI yang berkualitas dalam upaya meningkatkan 

kemampuan koneksi, penalaran dan disposisi matematik siswa SMA 

b. menelaah validitas dan praktikalitas bahan ajar berupa LKS diferensial pada 

siswa SMA 

c. Kemampuan   koneksi   dan   penalaran   matematik   siswa   SMA   yang 

pembelajarannya menggunakan pendekatan konflik kognitif  dibandingkan 

dengan yang menggunakan pembelajaran biasa? 

d. Disposisi  matematik  siswa  SMA  yang  pembelajarannya  menggunakan 

pendekatan konflik kognitif  dibandingkan dengan yang menggunakan 

pembelajaran biasa? 

 
 
 

3.2    Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak, diantaranya : 

1.       Bagi guru 
 

a.   Menghasilkan   LKS   melalui   pendekatan   konflik   kognitif   dalam 

pembelajaran Matematika. 
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b. Memberikan informasi model LKS yang dapat dimanfaatkan oleh para 

peserta didik dan guru serta masyarakat melalui pendekatan konflik 

kognitif dalam pembelajaran Matematika. 

c. Memberikan informasi mengenai konsep LKS matematika yang dapat 

membangun pemahaman konsep siswa terhadap materi pelajaran secara 

lebih mendalam. 

kognitif dapat diimplementasikan sebagai upaya meningkatkan 

kemampuan koneksi dan penalaran serta disposisi matematik siswa; 

2. Bagi siswa, memberikan pengalaman baru dan mendorong siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran matematika di kelas sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan koneksi, penalaran, dan disposisi matematika 

selain itu pembelajaran juga dapat dirasakan bermakna karena disuguhkan 

dengan LKS dengan metode dan model pembelajaran yang bervariatif; 

3. Bagi pembelajaran matematika pada umumnya, dapat dijadikan bahan 

 

  

d. LKS dengan pendekatan konflik kognitif ini dapat direalisasikan menjadi 

salah satu sumber belajar siswa SMA kelas XI. 

e. Menjadi bahan infomasi bahwa pembelajaran dengan pendekatan konflik 

              rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

3.3   Luaran

        a. Bahan ajar berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) Diferensial melalui pendekatan 

   konflik kognitif.

        b. Artikel yang siap di submit ke dalam jurnal nasional atau internasional



  

 
 

4.1     Jenis dan Subjek Penelitian 
 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian dan pengembangan (Research 

and development /R&D). Menurut Sugiyono (2008:407) ”R&D adalah metode pelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut”. 

Sesuai dengan sifat „developmental research’ bahwa instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa desain bahan ajar (prototype), pedoman wawancara (indepth-interview), 

lembar observasi.  . 

Penelitian ini akan dilaksanakan di  SMA di Kota Cimahi.  Tim validasi (penilai) 

kelayakan instrumen dan produk (prototipe) dalam penelitian ini adalah dari pakar diferensial 

dan pendidikan matematika, serta guru/dosen diferensial.  Sedang subjek untuk mengetahui 

kevalidan dan kepraktisan instrumen dan produk adalah siswa sekolah di salah satu SMA di 

kota Cimahi. 

 
 
4.2       Instrumen dan Prosedur Penelitian 

 

A.     Instrumen 
 

Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  lembar  validasi,  lembar 

observasi, angket, dan pedoman wawancara 

1.      Lembar validasi 
 

Lembar validasi digunakan untuk mengetahui apakah modul dan instrumen yang telah 

dirancang valid atau tidak. Lembar validasi pada penelitian ini terdiri atas 4 macam 

yaitu: 

a.   Lembar validasi modul 
 

Lembar  validasi  modul  kerja  berisi  aspek-aspek  yang  dikembangkan  menjadi 

beberapa  pernyataan.  Skala  penilaian  untuk  lembar  validasi  menggunakan  skala 

Likert. 

b.   Lembar validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 

Lembar validasi RPP bertujuan untuk mengetahui apakah RPP yang telah dirancang 

valid atau tidak. Aspek yang dinilai meliputi format RPP, isi RPP dan bahasa yang 

digunakan. Skala penilaian untuk lembar validasi menggunakan skala Likert. 
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c.   Lembar validasi wawancara dengan siswa
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d.   Lembar validasi aktivitas siswa 
 

Lembar validasi aktivitas siswa bertujuan untuk mengetahui apakah lembar observasi 

aktivitas siswa yang telah dirancang valid atau tidak. Skala penilaian untuk lembar 

validasi menggunakan skala Likert. 

2. Lembar observasi 
 

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran dengan modul 

dan aktivitas siswa   selama prosespembelajaran berlangsung. Aktivitas siswa yang diamati 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengisi modul dengan lengkap 

b. Bertanya 

c. Membandingkan jawaban teman dengan jawaban sendiri 

d. Menjawab pertanyaan teman 

e. Mengemukakan pendapat 

f. Siswa bermenung 

g. Siswa berdiskusi dengan pasangannya h. 

Siswa mengobrol 

3.  Angket 
 

Angket yang disusun untuk meminta tanggapan siswa tentang praktikalitas masing- 

masing tagihan. Skala penilaian yang digunakan dengan tiga tingkatan. Angket diberikan 

setelah siswa menyelesaikan masing-masing tagihan. 

4. Pedoman wawancara 
 

Untuk mengetahui praktikalitas penggunaan modul di kelas digunakan wawancara. 

Wawancara dilakukan pada siswa setelah pembelajaran dengan buku modul selesai. Untuk 

mewawancarai siswa dibuat pedoman wawancara. Pedoman wawancara berisi pertanyaan-

pertanyaan tentang petunjuk, isi dan waktu penggunaan  berbasis. 

 
 
B. Prosedur Penelitian 

 

Prosedur penelitian ini meliputi beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut yaitu, 

analisis kebutuhan, perancangan (penyusunan prototipe), pengembangan (validasi prototipe), 

implementasi (uji efektivitas dan praktikalitas produk), serta   evaluasi dan revisi. Prosedur 

ini diadopsi dari Lufri (2008: 5). 
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Lembar validasi wawancara dengan siswa bertujuan untuk mengetahui apakah 

pedoman wawancara dengan siswa yang telah dirancang valid atau tidak. Skala 

penilaian untuk lembar validasi menggunakan skala Likert. 



  

 

1) Menganalisa   silabus,   hal   ini   bertujuan   untuk   mengetahui   apakah materi 

yang diajarkan sudah sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

mata pelajaran. 

2) Menganalisis buku-buku teks diferensial 1, untuk melihat kesesuaian isi buku 

dengan   standar   kompetensi   dan   kompetensi   dasar   yang   harus   dicapai 

siswa. Buku-buku yang telah sesuai akan digunakan sebagai acuan penyusunan 

konsep dan contoh soal serta latihan soal pada bahan ajar yang akan 

dikembangkan. 

3) Mereview    literatur    yang    terkait    dengan    pengembangan    bahan    ajar, 

khususnya tentang modul. 

4) Wawancara   dengan   teman   sejawat   dan   siswa,   ini   bertujuan   untuk 

mengetahui  masalah/hambatan  apa saja  yang  dihadapi  di  lapangan 

sehubungan dengan pembelajaran Diferensial 1 

2. Perancangan (penyusunan prototipe) 
 

 

Setelah prototipe selesai dirancang kemudian dilakukan tahap validasi. Ada 2 macam 

validasi yang digunakan pada modul, yaitu: 
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dengan proses belajar mengajar  di SMA, kemudian menganalisis permasalahan. Proses 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis kebutuhan 

     Tahap  ini  dilakukan  guna melihat  gambaran  kondisi  di lapangan  yang berkaitan 

Setelah menganalisis kebutuhan dilanjutkan dengan perancangan LKS diferensial 

LKS ini dipilih karena memiliki tingkat kesukaran yang lebih dibandingkan materi 

lainnya. Untuk memudahkan memahami setiap pokok bahasan, masing-masing diberikan 

LKS. Masing-masing   LKS   berisi   standar   kompetensi,   kompetensi dasar, tujuan 

pembelajaran,  kegiatan  belajar(uraian  dan  contoh,  latihan  rangkuman,  tes  formatif, 

umpan balik ), kunci jawaban. 

3. Pengembangan (validasi prototipe) 

1) Validitas isi yaitu apakah LKS telah dirancang sesuai dengan silabus mata 

pelajaran. 

2) Validitas   konstruk   yaitu   kesesuaian   komponen-komponen   LKS dengan 

indikator-indikator yang telah ditetapkan. 

LKS yang sudah dirancang dikonsultasikan dan didiskusikan dengan pakar 

diferensial  dan  pendidikan,  serta  guru/dosen  diferensial.  Kegiatan validasi   dilakukan 

dalam  bentuk  mengisi  lembar  validasi  LKS  dan diskusi sampai diperoleh modul



  

 

Diferensial. Adapun aspek-aspek yang divalidasi dapat dilihat dari Tabel 4.1. 
 

 

 
 
No. 

 
 

Aspek 

Metode 
 

pengumpulan data 

 
 

 

pakar Diferensial 

dan pendidikan 

matematika, serta 

guru/dosen 

diferensial 

 
 
 
 

Lembar 

validasi 

 
 

4. Implementasi (Uji efektivitas dan praktikalitas produk) 
 

 

 

 
No 

 
Aspek yang dinilai 

Metode 
 

pengumpulan data 

 
Instrumen 

 

 
 
 
 
 
1 

Praktikalitas : 
 

 
 

a. Observasi kelas 
 

b. Wawancara dengan 

siswa 

c. Memberikan angket 

respon kepada siswa 

 
 
a.Lembar observasi 

b.Lembar wawancara 

c.Angket 

28

Setelah tahap validasi, prototipe ini direvisi dan selanjutnya diujicobakan, untuk 

mengetahui tingkat praktikalitas dan efektifitas. Uji coba dilakukan dalam pembelajaran 

diferensial SMA. Pada uji coba ini, akan diamati aktivitas dan hasil belajar siswa untuk 

mengetahui tingkat efektifitas prototipe yang telah dikembangkan. Pada akhir 

pembelajaran, diberi angket praktikalitas untuk mengetahui tingkat praktikalitas media 

pembelajaran. Adapun indikator praktikalitas dan efektifitas prototipe dapat dilihat pada 

Tabel 4.2. 

Instrumen 

1. Tujuan Diskusi dengan 

Tabel 4.1. Validasi LKS 

2. Rasional 
3. Isi LKS

4. Karakteristik LKS  
5. Kesesuaian 
6. Bahasa 
7. Bentuk fisik 
8. Keluwesan 

yang  valid  dan  layak  untuk  digunakan.  Lembar     validasi  LKS  diisi  oleh  pakar 

Tabel 4.2 Indikator praktikalitas dan efektifitas LKS 

a.   Pelaksanaan 

pembelajaran 

dengan LKS

b.   Isi LKS 
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2 

Efektifitas : 
 

a. Dampak 

terhadap 

aktivitas belajar 

b. Dampak 

terhadap    hasil 

belajar 

 
 
a.    Observasi 
 

b. Hasil penilaian 

pembelajaran 

 
 
a.    Checklist 

 

b.   Lembar Kerja 
 

Siswa (LKS) 
 

c.    Lembaran tes 

 
 

5. Evaluasi dan revisi 
 

Pada  tahap  penilaian,  kegiatan  dipusatkan  untuk  mengevaluasi  apakah  prototipe 

(versi ujicoba) dapat digunakan sesuai dengan harapan. Jika belum, dilakukan revisi pada 

bagian   yang  masih   dianggap  kurang.   Hasil   revisi  ini  dijadikan  tolak  ukur  dalam 

memperbaiki prototipe yang telah dikembangkan. 

Secara ringkas prosedur penelitian dapat dili hat pada gambar berikut. 
 

 

Analisis 
Kebutuhan 

Penyusunan 
(perancangan) 

Pengembangan 
dan validasi 

 

 
 

Gambar 4.1. Diagram alir prosedur penelitian 
 

 
 
4.3       Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan cara: 

 

a.   Tes Diagnostik  

b.   Tes Evaluasi 

c.   Wawancara  

d.   Observasi 

 
 
4.4       Teknik Analisis Data 

 

Data kualitatif berupa hasil pengisian  lembar validasi, lembar penilaian kepraktisan oleh 

guru, lembar penilaian kepraktisan oleh siswa, dan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran 

diklasifikasikan menjadi 5 kategori  pilihan dengan rentang skala penilaian 5 yaitu skor 1, skor 2, 

skor 3, skor 4, dan skor 5.  

 

 

LKS



 

berdasarkan kualifikasi produk yang akan dinilai. Skor ratarata yang diperoleh kemudian 

dimasukkan kedalam kategori kualitatif seperti terdapat pada Tabel 1 yang diadaptasi dari Azwar 

(2009:163). 

Tabel 4.3. Kriteria Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif 

Rentang Skor Kuantitatif Kriteria 

Kualitatif 

� > M� + な,5��� Sangat baik 

�� + ど,5��� < � ≤ M� + な,5��� Baik 

�� − な,5��� < � ≤ M� + な,5��� Cukup baik 

�� − ど,5 < � ≤ M� − な,5��� Kurang baik 

� ≤ M� − な,5��� Sangat kurang baik 

 
Keterangan: 
X = skor rata-rata  

M= rata-rata skor ideal= 
怠態 (skor maksimum+skor minimum) 

S= simpangan baku ideal = 
怠6 (skor maksimum-skor minimum) 

 
Bahan ajar dikatakan valid untuk digunakan dalam uji coba jika skor 

kevalidan tiap bahan ajar memiliki kategori minimal valid. Dengan demikian, hasil 

analisis data yang tidak memenuhi kategori minimal valid dalam penelitian ini 

akan dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan revisi produk sebelum 

diujicobakan.  Bahan ajar dikatakan praktis jika penilaian guru dan penilaian siswa 

terhadap pembelajaran berada dalam kategori praktis, serta persentase 

keterlaksanaan pembelajaran mencapai 80%. Bahan ajar dikatakan efektif jika ada 

ranah sikap memenuhi kriteria minimal baik untuk aspek rasa ingin tahu terhadap 

pembelajaran matematika dan aspek ketertarikan terhadap kegunaan matematika. 

Sedangkan pada ranah pengetahuan dan keterampilan, persentase tes prestasi 

belajar siswa pada materi pokok aritmetika sosial dan statistika serta proyek peta 

konsep siswa memenuhi kriteria ketuntasan belajar secara klasikal yaitu minimal 

70%.  

Teknik analisis data dengan 5 kategori pilihan yaitu dengan mengelompokkan data           30
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BAB 5 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1  Hasil Uji Coba Instrumen   

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan ajar yang akan 

dikembangkan berupa Lembar Kegiatan Siswa (LKS), tetapi terlebih dahulu 

dikembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta kelengkapannya 

yaitu soal Tes Kemampuan Matematik (TKM). RPP, LKS, dan TKM yang 

dikembangkan sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Proses pembelajaran 

yang dilakukan difokuskan pada pembelajaran yang bermakna melalui 

pendekatan konflik kognitif yang diimplementasikan dalam beberapa bentuk 

seperti tanya jawab tentang pengetahuan yang sudah dimiliki siswa serta diskusi, 

dan presentasi.   

LKS yang dikembangkan berisi petunjuk dan langkah-langkah pengerjaan 

tugas dan jelas kompetensi dasar yang akan dicapai. LKS yang berisi kegiatan 

mampu memberikan daya tarik pada siswa untuk mempelajari matematika. 

Pengembangan LKS ini harus memenuhi syarat LKS yang baik, dilihat dari 

kecermatan isi, penggunaan bahasa,keterbacaan,serta pengemasan.LKS yang 

dikembangkan dalam penelitian ini berisi ringkasan materi ajar diferensial yang 

masing-masing dilengkapi dengan contoh-contoh, petunjuk kegiatan, dan 

penyajian masalah kontekstual. Tujuan penggunaan LKS ini adalah memberikan 

pengetahuan kepada siswa dan membantu siswa dalam memahami dan 

menyelesaikan masalah matematika melalui contoh-contoh yang diberikan.  
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Selain itu, LKS juga memuat petunjuk kegiatan agar siswa dapat 

mengkonstruk pemahaman mereka sendiri sehingga pembelajaran menjadi lebih 

bermakna bagi siswa. LKS juga memuat proyek yang harus dikerjakan siswa pada 

setiap akhir kegiatan pembelajaran. Proyek tersebut digunakan sebagai penilaian 

terhadap keterampilan siswa. Penilaian hasil belajar siswa merupakan kegiatan 

yang disusun dan dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk membuat suatu 

tes kemampuan matematik (TKM) didesain dengan tujuan untuk mengetahui 

sejauh mana pencapaian kompetensi siswa terhadap materi yang telah dipelajari. 

TKM yang dikembangkan terdiri atas 6 soal uraian untuk setiap materi pokok.  

Ada dua orang dosen Pendidikan matematika yang menilai kevalidan bahan 

ajar ini . Hasil validasinya bisa dilihat pada table 5.1. 

Tabel 5.1 Skor Validasi RPP, LKS, dan TKM 

 
Validator 

Skor Produk yang divalidasi 
RPP LKS TKM 

1 
2 

Skor total 
Rata-rata 

130 
118 
248 
124 

136 
89 
225 
112,5 

263,5 
264,5 
528 
264 

 

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa bahan ajar yang dikembangkan 

telah memenuhi kriteria  minimal  valid.  Penilaian  kepraktisan dari  bahan  ajar  

yang  dikembangkan  diketahui dari hasil analisis lembar penilaian kepraktisan 

guru dan siswa serta lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Data lembar 

penilaian kepraktisan bahan ajar oleh guru maupun siswa adalah data kuantitatif 

yang dikonversi menjadi data kualitatif untuk menentukan kriteria kkepraktisan 
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bahan ajar. Bahan  ajar  dikatakan  praktis  jika  skor rata-rata bahan ajar 

memenuhi kriteria minimal yang ditunjukkan oleh table 5.2 

Table 5.2. Hasil Analisis kepraktisan 

 
Validator 

Skor Produk yang dinilai 
RPP LKS TKM 

1 
2 

Skor total 
Rata-rata 
kriteria 

26 
30 
56 
28 
Sangat 
praktis 

32 
25 
57 
28,5 
Sangat 
praktis 

20 
21 
41 
20,5 
praktis 

 

Hasil analisis pada Tabel 5.2 menunjukkan bahwa skor rata-rata untuk RPP, LKS, 

dan TKM masing-masing mencapai kriteria sangat praktis menurut penilaian 

kepraktisan oleh guru. Selanjutnya, hasil analisis penilaian bahan ajar  oleh  siswa  

pada  uji coba  lapangan  dapat dilihat pada Tabel 5.3. 

Tabel 4. Hasil Analisis Data Angket Kepraktisan Siswa Terhadap LKS dan TPB 

pada Uji Coba Lapangan 

Table 5.3. Hasil Analisis Data Angket Kepraktisan Siswa  

Terhadap LKS, TKM pada Uji Coba Lapangan 

 
 

Bahan Ajar 
LKS TKM  

Skor rata-rata 
kriteria 

 

32,43 
praktis 

22,21 
praktis 

 

 

Berdasarkan hasil uji kepraktisan oleh siswa pada uji coba lapangan 

disimpulkan bahwa bahan ajar yang terdiri atas LKS dan TKM masuk dalam 

kriteria praktis. Data observasi keterlaksanaan pembelajaran diperoleh dari 

observasi keterlaksanaan pembelajaran di kelas uji coba dengan menggunakan 

bahan ajar yang dikembangkan. Observasi dilakukan oleh observer dengan 
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menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Hasil analisis observasi aktivitas 

siswa dapat dilihat pada Tabel 5.4. 

 
Pertemuan ke- 

Kelas Uji Coba 
1 2  

Jumlah skor 
persentase 

keterlaksanaan 
Rata-rata 

10 
 

58,83% 
70,56 

14 
 

82,3% 
 

 

 

  Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.4, diketahui bahwa persentase 

keterlaksanaan pembelajaran pada pertemuan kesatu dan kedua di kelas uji coba 

telah mencapai 70,56%. Sesuai Kriteria yang telah ditentukan, jika keterlaksanaan 

pembelajaran mencapai 70,56% maka hasil analisis bahan ajar masuk dalam 

kriteria cukup praktis. Penilaian keefektifan bahan ajar yang dikembangkan 

diperoleh dari data hasil TKM pada akhir pembelajaran, hasil proyek siswa pada 

setiap akhir pertemuan, dan penilaian sikap siswa antar teman sejawat di setiap 

akhir pertemuan. Pada ranah pengetahuan, tes prestasi belajar dilakukan pada 

akhir pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang telah 

dipelajari. Aspek prestasi belajar siswa diukur berdasarkan jumlah siswa yang 

mencapai KKM.  

. 

5.2 Luaran yang dicapai 

Luaran yang dihasilkan adalah:  

a). Bahan ajar berupa LKS yang sudah di uji nilai validitas dan praktikalitasnya.  

Table 5.4. asil Analisis Data Observasi Aktivitas Siswa 
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b). Artikel yang akan di submit ke jurnal nasional Elemen yang sudah 

terindeks DOAJ, Microsoft Academic dan IPI, Sinta. 
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BAB 6 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Beberapa rencana yang sudah disiapkan adalah: 

1. Menggunakan bahan ajar yang sudah teruji validitas dan praktikalitasnya 

dalam penelitian berikutnya. 

2. Dalam penelitian eksperimen bahan ajar ini akan menjadi instrument yang 

dimanfaatkan untuk membandingkan kelas yang memakai bahan ajar ini 

dengan kelas yang tidak memakai bahan ajar ini.  

3. Melaksanakan seminar nasional pada tahun berikutnya. 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1  Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah produk yang dihasilkan berupa RPP, 

LKS, dan TKM memiliki ciri khas yaitu memuat pembelajaran dengan pendekatan 

konflik kognitif Selain itu, hasil pengembangan bahan ajar matematika telah 

memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Pada aspek kevalidan, penilaian 

validator terhadap produk yang dikembangkan memperoleh kriteria sangat valid 

untuk RPP dan TKM, sedangkan untuk LKS memenuhi kriteria valid. Pada aspek 

kepraktisan menurut penilaian guru, RPP, LKS, dan TKM secara keseluruhan 

memperoleh kriteria praktis. Sama halnya pada penilaian siswa, LKS dan TKM  

juga memperoleh kriteria cukup praktis. Pada keterlaksanaan pembelajaran, 

persentase keterlaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua dan ketiga telah 

mencapai 70,56% dengan kriteria cukup praktis 

 

7.2  Saran 

 Lembar kerja siswa ini bisa digunakan pada kegiatan penelitian berikutnya 

dengan  meneliti aspek kognitif dan apektif yang lainnya. 
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Lampiran A.1 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Identitas Guru  
1. Nama Guru  : 
2. Usia   : 
3. Instansi  : 
4. Mengajar di kelas : 
5. Lama Mengajar : 
 

B. Daftar Pertanyaan 
1. Respon terhadap LKS diferensial yang selama ini digunakan dalam 

pembelajaran matematika 
a. Apakah selama melaksanakan kegiatan KBM di sekolah Bapak/Ibu 

menggunakan LKS diferensial? 
b. Kalau ya kenapa menggunakan LKS diferensial? 
c. Apa kelebihan LKS diferensial dalam proses pembelajaran matematika? 
d. Apa kekurangan LKS diferensial dalam proses pembelajaran matematika? 
e. Kalau tidak menggunakan LKS diferensial, alasan apa yang bisa dikemukakan 

kenapa tidak menggunakan LKS diferensial? 
 

2. Harapan tentang LKS diferensial 
a. Apakah diperlukan adanya variasi LKS diferensial yang baru? 
b. Variasi LKS diferensial seperti apa yang diharapkan? 

 
3. Penggunaan LKS diferensial 

a. Apakah LKS diferensial yang digunakan itu sebagai sumber belajar utama atau 
hanya sampingan saja? 

b. Bagaimana penggunaannya apakah hanya digunakan di kelas, atau di rumah 
juga digunakan? 

c. Bagaimana kaitan media LKS diferensial ini dengan tujuan pembelajaran 
matematika apakah sudah tercapai atau belum? 

d. Apakah pemahaman konsep bagi siswa sudah terfasilitasi dengan adanya LKS 
diferensial atau belum? 

e. Apakah kemampuan penalaran dan koneksi matematis siswa sudah terfasilitasi 
dengan adanya LKS diferensial atau belum? 

f. Apakah disposisi matematis siswa sudah terfasilitasi dengan adanya LKS 
diferensial ini atau belum? 
 

4. LKS diferensial dengan pendekatan konflik kognitif 
a. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang LKS diferensial berbasis konflik 

kognitif? 
b. Apakah diperlukan atau tidak untuk LKS diferensial yang berbasis konflik 

kognitif? 
c. Apakah punya ide tentang LKS diferensial berbasis konflik kognitif? 
d. Bagaimana saran dan masukan untuk LKS diferensial berikutnya? 

 
 
 



Lampiran A.1 
 

5. Kurikulum 
a. Kurikulum apa yang digunakan pada tahun ajaran 2016/2017? 
b. Apakah ada perubahan yang signifikan dalam proses pembelajaran pada saat 

menggunakan kurikulum 2013? 
c. Kalau ada seperti apa perubahannya? 

 
 

  







 

 

 

 

 

 

kelas XI semester 2 materi turunan fungsi yaitu tentang materi pokok, standar 

kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator-indikatornya. Pada tahap ini telah 

ditentukan materi pokok, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator-

indikator yang digunakan, yaitu disajikan pada table berikut: 

Tabel 1. Peta Kurikulum 

Materi Pokok Turunan Fungsi 
Standar Kompetensi 6. menggunakan konsep limit fungsi dan turunan fungsi 

dalam pemecahan masalah. 
Kompetensi Dasar 6.3 Menggunakan konsep dan aturan turunan dalam 

perhitungan turunan fungsi 
6.4 menggunakan turunan untuk menentukan 

karakteristik suatu fungsi dan memecahkan masalah 
6.5 merancang model matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan ekstrim fungsi 
6.6 menyelesaikan model matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan ekstrim fungsi dan penafsirannya. 
Indikator 
Pembelajaran 

6.3.1  memahami konsep definisi turunan fungsi 
6.3.2  menentukan rumus-rumus turunan fungsi aljabar 
6.3.3 menentukan rumus-rumus turunan fungsi 

trigonometri 
6.4.1 menentukan turuna fungsi komposisi dengan aturan 

rantai 
6.4.2 menentukan persamaan garis singgung pada kurva 
6.4.3 menentukan fungsi naik dan fungsi turun 
6.5.1 menentukan titik stationer suatu fungsi dan jenis-

jenis ekstrim 
6.5.2 mampu menggambar grafik fungsi 
6.6.1 mampu mengaplikasikan turunan fungsi dalam 

pemecahan masalah 
 

Materi tersebut terpilih karena pertimbangan aspek konstruktivisme. Hasil yang 

ingin dicapai adalah siswa mampu memahami dengan baik konsep pada materi 

turunan fungsi. Analisis kurikulum ini dilanjutkan dengan melakukan studi pustaka 

Lampiran A.3
  

HASIL ANALISIS KURIKULUM 

 

Analisis pada kurikulum yaitu dengan mengidentifikasi kurikulum matematika 



 

 

 

 

 

 

dari berbagai sumber yang relevan. Sumber tersebut terdiri dari buku-buku yang 

koneksi dan disposisi matematik. 

 

membahas mengenai pembelajaran konflik kognitif dan kemmapuan penalaran, 

Lampiran A.3
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HASIL ANALISIS KARAKTER SISWA 

 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru di sekolah SMA di kota Cimahi, 

didapatkan informasi mengenai karakter siswa di sekolah tersebut sebagai berikut: 

a. kemampuan penalaran dan koneksi siswa di sekolah tersebut masih 

tergolong rendah  

b. guru cenderung menggunakan metode satu arah yaitu guru sebagai pusat 

belajar, siswa hanya menerima konsep yang sudah ada, dan jarang siswa 

diberikan kesempatan untuk menggali konsep itu sendiri. 

c. LKS yang sudah tersedia hanya memuat rumus-rumus yang sudah jadi dan 

latihan soalnya pun tidak mengarahkan siswa untuk berpikir 

konstruktivisme,  

d. siswa tidak dilatih untuk memiliki kemampuan panalaran dan koneksi 

matematik 

e. l,KS konflik kognitif diharapkan dapat meningkatkan penalaran dan koneksi 

matematis siswa tersebut 
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Lampiran B. Instrumen Penelitian

Lampiran B.1. Kisi-kisi Lembar Penilaian LKS

Lampiran B.2. Lembar Penilaian LKS

Lampiran B.3. Pedoman Penilaian LKS

Lampiran B.4. Kisi-kisi Lembar Angket Respon Siswa

Lampiran B.5. Lembar Angket Respon

Lampiran B.6. Lembar Validasi Penilaian LKS

Lampiran 2.7. Lembar Validasi Angket Respon Siswa



KISI-KISI

PENILAIAN LKS BERBASIS INKUIRI TERBIMBING UNTUK MEMFASILITASI PEMAHAMAN KONSEP

No. Aspek Pernyataan No.
Pernyataan

Jumlah

KOMPONEN KELAYAKAN ISI

A Cakupan
materi

Materi yang disajikan minimal mencerminkan jabaran substansi materi

turunan fungsi yang terkandung dalam standar kompetensi (SK) dan

kompetensi dasar (KD).

1 2

2

B Akurasi materi Materi sesuai dengan SK dan KD mata pelajaran matematika. 3 4

Prosedur kerja yang disajikan sesuai dengan yang berlaku, metode penyajian

runtut dan benar.
4

Teori yang disajikan sesuai untuk materi turunan fungsi. 5

Penulisan rumus dan lambang ditulis secara jelas dan konsisten. 6

C Inkuiri
terbimbing

Dalam LKS terdapat tujuan pembelajaran materi yang dapat menggambarkan

pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar materi turunan fungsi.
7 6

Materi yang disajikan mencakup mulai dari pengenalan konsep sampai

interaksi antarkonsep serta aplikasinya dalam kehidupan, dengan

memperhatikan amanat yang disampaikan dalam SK dan KD.



No. Aspek Pernyataan No.
Pernyataan Jumlah

( Orientasi)

Dalam LKS terdapat persoalan yang mengandung pertanyaan berkaitan

dengan konsep yang akan ditemukan. ( Merumuskan masalah)
8

Dalam LKS terdapat ruang kosong yang akan diisi oleh siswa sebagai

argumen atau pendapat siswa tentang masalah yang akan ditemukan.

(Merumuskan hipotesis)

9

Petunjuk yang terdapat dalam LKS mampu membimbing siswa dengan tepat

berkaitan rumusan masalah yang akan ditemukan (Mengumpulkan data)
10

Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam LKS mampu membimbing

siswa untuk memperkuat dugaan sebelum menarik kesimpulan. (Menguji

hipotesis)

11

Kemampuan untuk mendiskripsikan hasil temuan sebagai suatu kesimpulan.

( Merumuskan kesimpulan)
12

D Memfasilitasi
pemahaman
konsep

Latihan dan bimbingan dalam LKS membantu siswa menyatakan ulang

sebuah konsep yang diperlukan dalam persoalan.
13 7

Soal latihan dalam LKS membantu siswa untuk mengklasifikasikan objek

yang diketahui dan yang ditanyakan menurut sifat-sifat tertentu yang
14



No. Aspek Pernyataan No.
Pernyataan Jumlah

diperlukan dari suatu persoalan.

Contoh dan latihan soal dalam LKS mamfasilitasi siswa untuk membedakan

contoh dan bukan contoh dari konsep materi turunan fungsi.
15

Persoalan yang disajikan dalam LKS mendorong siswa untuk menyajikan

konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika.
16

Menempatkan strategi dalam menentukan syarat perlu dan syarat cukup dari

suatu konsep yang akan digunakan dalam pemecahan masalah.
17

LKS memfasilitasi siswa untuk menggunakan, memanfaatkan, dan memilih

prosedur yang tepat dalam menyelesaikan persoalan.
18

LKS memfasilitasi siswa untuk menggunakan konsep atau algoritma dalam

menyelesaikan masalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
19

E Evaluasi
belajar

Evaluasi dalam LKS dapat mengukur kemampuan siswa berdasarkan SK dan

KD.
20 3

Variasi soal-soal dalam LKS mampu mengarahkan siswa untuk menarik

kesimpulan atau menemukan konsep.
21

Pertanyaan yang digunakan merupakan isian atau jawaban yang didapat dari

hasil pengolahan informasi.
22



No. Aspek Pernyataan No.
Pernyataan Jumlah

F Merangsang
keingintahuan

Menumbuhkan rasa ingin tahu. 23 1

KOMPONEN KEBAHASAAN

A Komunikatif Ilustrasi yang digunakan untuk menjelaskan materi relevan dengan pesan

yang disampaikan.
24 1

B Lugas Kalimat yang dipakai dalam penyampaian pesan mengikuti tata kalimat yang

benar, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan baik  menurut

kaidah bahasa Indonesia.

25 1

C Koherensi dan
keruntunan
alur

Adanya ketertautan dan keutuhan makna antar bab, antar subbab dan alinea.
26 1

D Kesesuaian
dengan kaidah
Bahasa
Indonesia yang
benar

Tata kalimat yang dipakai untuk menyampaikan informasi mengacu pada

kaidah tata Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan berpedoman pada

ejaan yang disempurnakan (EYD).

27 1

E Penggunaan
istilah dan
simbol

Konsisten dalam menggunakan istilah dan simbol yang menggambarkan

suatu konsep.
28 1



No. Aspek Pernyataan No.
Pernyataan Jumlah

KOMPONEN PENYAJIAN

A Teknik
penyajian

Materi disajikan secara sistematik dan tidak bolak-balik 29 2

Terdapat keseimbangan antara ilustrasi/gambar, dan tulisan dengan materi

yang disajikan.
30

B Penyajian
pembelajaran

Penyajian materi menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran, bersifat

interaktif, dialogis, dan merangsang kedalaman berpikir siswa melalui

pendekatan yang sesuai dengan karakteristik materi.

31 1

C Pendukung
penyajian

Pendukung penyajian LKS disajikan secara lengkap (Pengantar, daftar isi,

daftar pustaka , dan ringkasan materi).
32 1



PETUNJUK PENGISIAN

3. Silahkan Bapak/Ibu memberikan penilaian dengan memberikan tanda (



No. Aspek Pernyataan Skor
SB B C K SK

KOMPONEN KELAYAKAN ISI
A Cakupan materi 1. Materi yang disajikan minimal mencerminkan jabaran substansi

materi turunan fungsi yang terkandung dalam standar kompetensi

(SK) dan kompetensi dasar (KD).

B Akurasi materi 3. Materi sesuai dengan SK dan KD mata pelajaran matematika.

4. Prosedur kerja yang disajikan sesuai dengan yang berlaku, metode

penyajian runtut dan benar.

5. Teori yang disajikan sesuai untuk materi turunan fungsi.

6. Penulisan rumus dan lambang ditulis secara jelas dan konsisten.

C Inkuiri
terbimbing

7. Dalam LKS terdapat tujuan pembelajaran materi yang dapat

menggambarkan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi

dasar materi turunan fungsi. (Orientasi)

8. Dalam LKS terdapat persoalan yang mengandung pertanyaan

berkaitan dengan konsep yang akan ditemukan. (Merumuskan

2. Materi yang disajikan mencakup mulai dari pengenalan konsep

sampai interaksi antar konsep serta aplikasinya dalam kehidupan,

dengan memperhatikan amanat yang disampaikan dalam SK dan KD.



No. Aspek Pernyataan Skor
SB B C K SK

masalah)

9. Dalam LKS terdapat ruang kosong yang akan diisi oleh siswa

sebagai argumen atau pendapat siswa tentang masalah yang akan

ditemukan. (Merumuskan hipotesis)

10. Petunjuk yang terdapat dalam LKS mampu membimbing siswa

dengan tepat berkaitan rumusan masalah yang akan ditemukan.

(Mengumpulkan data)

11. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam LKS mampu

membimbing siswa untuk memperkuat dugaan sebelum menarik

kesimpulan. (Menguji hipotesis)

12. Kemampuan untuk mendiskripsikan hasil temuan sebagai suatu

kesimpulan. ( Merumuskan kesimpulan)

D Memfasilitasi
pemahaman
konsep

13. Latihan dan bimbingan dalam LKS membantu siswa menyatakan

ulang sebuah konsep yang diperlukan dalam persoalan.

14. Soal latihan dalam LKS membantu siswa untuk mengklasifikasikan

objek yang diketahui dan yang ditanyakan menurut sifat-sifat tertentu

yang diperlukan dari suatu persoalan.



No. Aspek Pernyataan Skor
SB B C K SK

15. Contoh dan latihan soal dalam LKS mamfasilitasi siswa untuk

membedakan contoh dan bukan contoh dari konsep materi turunan

fungsi.

16. Persoalan yang disajikan dalam LKS mendorong siswa untuk

menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika.

17. Menempatkan strategi dalam menentukan syarat perlu dan syarat

cukup dari suatu konsep yang akan digunakan dalam pemecahan

masalah.

18. LKS memfasilitasi siswa untuk menggunakan, memanfaatkan, dan

memilih prosedur yang tepat dalam menyelesaikan persoalan.

19. LKS memfasilitasi siswa untuk menggunakan konsep atau algoritma

dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari.

E Evaluasi belajar 20. Evaluasi dalam LKS dapat mengukur kemampuan siswa berdasarkan

SK dan KD.

21. Variasi soal-soal dalam LKS mampu mengarahkan siswa untuk

menarik kesimpulan atau menemukan konsep.



No. Aspek Pernyataan Skor
SB B C K SK

22. Pertanyaan yang digunakan merupakan isian atau jawaban yang

didapat dari hasil pengolahan informasi.

F Merangsang
keingintahuan

23. Menumbuhkan rasa ingin tahu.

KOMPONEN KEBAHASAAN
A Komunikatif 24. Ilustrasi yang digunakan untuk menjelaskan materi relevan dengan

pesan yang disampaikan.

B Lugas 25. Kalimat yang dipakai dalam peyampaian pesan mengikuti tata

kalimat yang benar, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa baku

dan baik menurut kaidah Bahasa Indonesia.

C Koherensi dan
keruntunan alur

26. Adanya ketertautan dan keutuhan makna antar bab, antar subbab, dan

alinea.

D Kesesuaian
dengan kaidah
Bahasa
Indonesia yang
benar

E Penggunaan
istilah dan
simbol

27. Tata kalimat yang dipakai untuk menyampaikan informasi mengacu

pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan

berpedoman pada ejaan yang benar.

28. Konsisten dalam menggunakan istilah dan simbol yang

menggambarkan suatu konsep.



No. Aspek Pernyataan Skor
SB B C K SK

KOMPONEN PENYAJIAN
A Teknik

penyajian
29. Materi disajikan secara sistematik daan tidak bolak-balik.

30. Terdapat keseimbangan antara ilustrasi/gambar, dan tulisan dengan

materi yang disajikan.

B Penyajian
pembelajaran

31. Penyajian materi menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran,

bersifat interaktif, dialogis, dan merangsang kedalaman berpikir

siswa melalui pendekatan yang sesuai dengan karakteristik materi.

C Pendukung
penyajian

32. Pendukung penyajian LKS disajikan secara lengkap (pengantar,

daftar isi, daftar pustaka, dan ringkasan materi).



Belum dapat digunakan
Dapat digunakan dengan revisi
Dapat digunakan tanpa revisi

Kritik dan saran untuk perbaikan LKS berbasis inkuiri terbimbing:

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

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

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

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

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







































A. Definisi Konseptual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008: 1204), kata respon memiliki arti tanggapan, reaksi, dan

jawaban. Respon sebagai tanggapan adalah kesan-kesan jika perangsang sudah tidak ada. Respon siswa terhadap LKS

matematika berbasis inkuiri terbimbing adalah tanggapan/ penilaian siswa terhadap LKS matematika berbasis inkuiri terbimbing.

B. Definisi Operasional

Siswa dikatakan memiliki respon terhadap LKS matematika berbasis inkuiri terbimbing jika: memiliki perhatian

(attention), keterkaitan (relevance), keyakinan (confidence), inkuiri (inquiry), dan kepuasan (satisfaction).

C. Kisi-Kisi Angket

No. Indikator Variabel Pernyataan
Nomor Pernyataan

Positif Negatif

1. Perhatian

(Attention)

Mudah memahami

materi

Materi yang disampaikan dalam LKS matematika ini mudah

untuk saya pahami.
2

LKS matematika yang digunakan belum mendukung saya

untuk menguasai materi turunan fungsi.
3

Penyampaian materi dalam LKS matematika ini selalu

dikaitkan dengan pemahaman konsep materi turunan fungsi.
9

KISI-KISI ANGKET TENTANG RESPON SISWA TERHADAP LKS MATEMATIKA KONFLIK KOGNITIF



No. Indikator Variabel Pernyataan
Nomor Pernyataan

Positif Negatif

Meningkatkan retensi Dengan LKS matematika, saya merasa kesulitan untuk

mengingat konsep-konsep materi turunan fungsi.
12

Bagi saya, kalimat dalam LKS matematika ini sulit untuk

dipahami.
13

2. Keterkaitan

(Relevance)

Tidak membosankan LKS matematika yang digunakan dalam pembelajaran

menurut saya gambarnya bagus.
1

Desain LKS kurang menarik sehingga LKS membosankan. 8

Dalam LKS matematika ini banyak terdapat gambar yang

mendukung pencapaian materi.
16

Sebagai pengetahuan Materi yang disampaikan dalam LKS merupakan

pengetahuan baru bagi saya.
11

Menurut saya, penyampaian materi dalam LKS matematika

sesuai dengan kemampuan yang telah saya miliki

sebelumnya.

10

Berbeda dengan bahan

ajar yang biasa

LKS ini sama dengan LKS-LKS yang selama ini digunakan.
4



No. Indikator Variabel Pernyataan
Nomor Pernyataan

Positif Negatif

digunakan

Metode yang digunakan dalam LKS ini memudahkan saya

untuk memahami materi turunan fungsi.
7

3. Keyakinan

(Confidence)

Termotivasi untuk

belajar

LKS ini belum mampu membuat saya berpikir lebih dalam

tentang materi turunan fungsi.
6

Tidak ada bedanya semangat belajar saya antara

menggunakan LKS ataupun tidak menggunakan LKS.
14

Pengetahuan saya tentang materi turunan fungsi semakin

bertambah dengan menggunakan LKS ini.
15

Meningkatkan

penalaran individu

LKS matematika membuat saya lebih aktif dalam

pembelajaran di kelas.
5

Belajar menggunakan LKS membuat saya bingung untuk

memahami materi turunan fungsi.
17

LKS matematika belum mampu meningkatkan kreativitas

saya.
23



No. Indikator Variabel Pernyataan
Nomor Pernyataan

Positif Negatif

4. Inkuiri

(inquiry)

Bimbingan untuk

menemukan konsep

Petunjuk dan pertanyaan dalam LKS mampu membimbing

saya untuk menemukan konsep materi turunan fungsi.
18

Data yang terdapat dalam LKS sulit untuk saya pahami. 22

Informasi membantu

memahami konsep

Informasi yang diberikan dalam LKS membantu saya

memahami konsep materi turunan fungsi.
19

Keterangan-keterangan yang diberikan dalam LKS belum

membantu saya untuk merumuskan kesimpulan.
20

5. Kepuasan

(Satisfaction)

Memahami konsep Setelah menggunakan LKS matematika  ini saya mampu

memahami konsep turunan fungsi.
24

Soal-soal yang

diberikan

Bagi saya, soal-soal dalam LKS matematika terlalu mudah

untuk dikerjakan  dan kurang menantang.
21

Sudah baik digunakan

dalam pembelajaran

Menurut saya, LKS ini sudah cukup baik untuk digunakan

dalam pembelajaran matematika materi turunan fungsi.
25

Total pernyataan 13 12



Identitas Responden

Nama
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B. Pernyataan Angket

NO. Pernyataan
Jawaban

SS S TS STS

1. LKS matematika yang digunakan dalam pembelajaran menurut saya

gambarnya bagus.

2. Materi yang disampaikan dalam LKS matematika ini mudah untuk

saya pahami.

3. LKS matematika yang digunakan belum mendukung saya untuk

menguasai materi turunan fungsi.

4. LKS ini sama dengan LKS-LKS yang selama ini digunakan.

5. LKS matematika membuat saya lebih aktif dalam pembelajaran di

kelas.

6. LKS ini belum mampu membuat saya berpikir lebih dalam tentang

materi turunan fungsi.

7. Metode yang digunakan dalam LKS ini memudahkan saya untuk

memahami materi turunan fungsi.

8. Desain LKS kurang menarik sehingga LKS membosankan.

9. Penyampaian materi dalam LKS matematika ini selalu dikaitkan

dengan pemahaman konsep materi turunan fungsi.

10. Menurut saya, penyampaian materi dalam LKS matematika sesuai

dengan kemampuan yang telah saya miliki sebelumnya.

11. Materi yang disampaikan dalam LKS merupakan pengetahuan baru

bagi saya.

12. Dengan LKS matematika, saya merasa kesulitan untuk mengingat

konsep-konsep materi turunan fungsi.

13. Bagi saya, kalimat dalam LKS matematika ini sulit untuk dipahami.

14. Tidak ada bedanya semangat belajar saya antara menggunakan LKS

ataupun tidak menggunakan LKS.

15. Pengetahuan saya tentang materi turunan fungsi semakin bertambah

dengan menggunakan LKS ini.
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NO. Pernyataan
Jawaban

SS S TS STS

16. Dalam LKS matematika ini banyak terdapat gambar yang

mendukung pencapaian materi.

17. Belajar menggunakan LKS ini, membuat saya bingung untuk

memahami materi turunan fungsi.

18. Petunjuk dan pertanyaan dalam LKS mampu membimbing saya

untuk menemukan konsep materi turunan fungsi.

19. Informasi yang diberikan dalam LKS membantu saya memahami

konsep materi turunan fungsi.

20. Keterangan-keterangan yang diberikan dalam LKS belum

membantu saya untuk merumuskan kesimpulan.

21. Bagi saya, soal-soal dalam LKS matematika terlalu mudah untuk

dikerjakan  dan kurang menantang.

22. Data yang terdapat dalam LKS sulit untuk saya pahami.

23. LKS matematika belum mampu meningkatkan kreativitas saya.

24. Setelah menggunakan LKS matematika ini saya mampu memahami

konsep turunan fungsi.

25. Menurut saya, LKS ini sudah cukup baik untuk digunakan dalam

pembelajaran matematika materi turunan fungsi.

C. Kolom Saran dan Kritik
Saran dan Kritik



A.
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LAMPIRAN C 



Lampiran C. Hasil Penilaian LKS dengan pendekatan Konflik Kognitif

Lampiran C.1. Hasil Penilaian LKS Oleh Penilai

Lampiran C.2. Perhitungan Kualitas LKS



Komponen Aspek Kriteria
Penilai



A. Kriteria Kualitas

Skor penilaian yang masih dalam berupa data kualitatif kemudian diubah

perolehan skor penilaian kualitas LKS berbasis inkuiri terbimbing)

didasarkan pada kriteria kategori penilaian ideal dengan ketentuan sebagai

berikut:

No Rentang skor (i) Kategori

1 x ) Mi + 1,8 ..S8, Sangat baik

2. Mi + 0,6. SBi I X 3 Mi + 1,8 ..S8, Baik

3. Mi - 0,6.SBi ( x < Mr* 0,6.S8; Cukup

4. Mi - t,B. SBi ( x 
= 

rui- 0,6. SB, Kurang

5. X < M, - 1,8 ..sB; Sangat kurang

Keterangan:

f; = Skor rata-tata

Mt:Rata-ruta ideal yang dicari dengan menggunakan rumus:

Ur:lx (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal)

SB;: Simpangan baku ideal yang dicari menggunakan rumus:

SBr : I x (skor tertinggi ideat - skor terendah ideal)

Skor tertinggi ideal = E butir kriteria x skor tertinggi

Skor terendah ideal : X butir kriteria x skor terendah

Hasil persentase kriteriakategori penilaian ideal tertinggi dapat ditentukan

melalui tahapan-tahapan berikut.

o Skor maksimal : l00o/o

Lampiran 

menjadi data kuantitatif dengan 

PERIIITT]NGAI\I KUALITAS LKS BERBA. NYKUIRI TERBIMBING

MENGACU PADA PEROLEHAN SKOR PEMLAIAN







Persentase keidealan



Tabel Kriteria Kategori Penilaian Ideal untuk Aspek Pemahaman Konsep

No Rentang skor (i) Kategori

Persentase keidealan





2.





e. Aspek Penggunaan Istilah dan Simbol



Tabel Kriteria Kategori Penilaian Ideal untuk Aspek Teknik Penyajian

No Rentang skor (i) Kategori

Persentase keidealan







C. Uji Keseragaman Para Penilai



Lampiran 4.2

Perhitungan Skor Angket Respon Siswa

Skor-skor angket respon siswa diolah melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Menentukan skor maksimal

Skormaksimal : lbutirkriteriax skortertinggi

-25x4

:100

2. Menentukan skor minimal

Skor minimal : E butir kriteria x skor terendah

=25x1

:25

3. Menentukan nilai median

Median
skor maksimal+ skor minimal

100+25

2

:62,5

4. Menentukan nilai kuartil I

Kuartil I skor minimal+ median

:zffi
2

:43,75

Menentukan nilai loartil 3

skor maksimal+ median

100+62,5

2

:81,25

183

5.

Median

r



184

Membuat skala yang menggambarkan skor minimal, nilai l<uartil 1,

nilai median, nilai kuartil 3, dan skor maksimal.

25

Minimal

43,75

Kuartil I

62,5

Median

frekuensi

81,25 100

Kuartit 3 Maksimal

respon siswa terhadap LKS7. Membuat tabel distibusi

berbasis inkdri terbimbing.

Kategori Respon Kategori Skor

Respon Sangat Positif 81,25 <x< 100

Respon Positif 62,5<xS81,25

ResponNegatif 43,75 <x162,5

Respon Sangat Negatif 25 <x< 43,75

Mendeskripsikan nilai ruta-rata hasil angket yang diperoleh dengan

tabel distribusi frekuensi.

Berdasarkan hasil angket respon siswa berkemampuan tingg, diperoleh

nilai rata-ratanya adalah 72 dan termasuk dalam kategori positif, hasil

angket respon siswa berkemampuan sedang diperoleh nilai rata-

ratanya adalah 72,5 dan termasuk dalam kategori positif dan hasil

angket respon siswa berkemampuan rendah diperoleh nilai rata-ratanya

adalah 73,5 dan termasuk dalam kategori positif, maka dapat

disimpulkan bahwa respon siswa terhadap LKS berbasis inkuiri

terbimbing adalah positif.



Lampiran E. LKS Matematika Konflik Kognitif

Lampiran E.1. LKS Matematika Konflik Kognitif



TURUNAN FUNGSI  

 

  

 

 
 

Petunjuk :  
1. LKS ini berisi uraian dan masalah turunan fungsi aljabar 

2. Pelajari dan selesaikan masalah bersama-sama teman sekelompokmu! 

3. Gunakan berbagai sumber belajar 

4. Jika menemui kesulitan, kalian dapat bertanya kepada guru. 

 

 

KEGIATAN 1 (Apersepsi) 

 

Dengan menggunakan konsep limit, tentukan turunan dari f(x) = 2x! 
 

Penyelesaian: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

KEGIATAN 2 (Kegiatan Inti) 

Perhatikan gambar grafik fungsi di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

Berikan penjelasan dari gambar di atas! 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Nama Kelompok : Nama / Kelompok : 
 1. 

2. 

3. 

Hari : 4. 

Tanggal : 5. 

LEMBAR KERJA SISWA 1 

(LKS)  



Persamaan yang di dapat dari gambar grafik tersebut juga disebut turunan fungsi f di x 

yang ditulis dengan notasi f′(x),berikan kesimpulanmu: 

 

f′(x) =…………………………… 

 

1. Tentukan turunan pertama dari f(x) = 2x-6! 
 

Penyelesaian: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

2. Tentukan turunan pertama dari f(x) = 
怠�5 

 
Penyelesaian: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

 
3. Tentukan turunan pertama dari f(x) = √ぬ�替kemudian cari nilai f’(2)! 

 
Penyelesaian: 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

Selamat Belajar !!!!! 
 
 
 
 
 
 



LEMBAR KERJA SISWA 2 

(LKS)  

TURUNAN FUNGSI  

 

  

 

 
 

Petunjuk :  
1. LKS ini berisi uraian dan masalah turunan fungsi aljabar 

2. Pelajari dan selesaikan masalah bersama-sama teman sekelompokmu! 

3. Gunakan berbagai sumber belajar 

4. Jika menemui kesulitan, kalian dapat bertanya kepada guru. 

 

 

KEGIATAN 1 (Apersepsi) 

 

Dengan menggunakan konsep limit, carilah turunan dari f(x) = 
怠�典/鉄! 

 

Penyelesaian: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 

KEGIATAN 2 (Kegiatan Inti) 

 
Sekarang coba anda kerjakan dengan menggunkan konsep limit fungsi nilai dari f(x) = 

1, f(x) = x,  f(x) = x2, dan f(x) = x3 ! 

Jika diteruskan sampai dengan  f(x) = xnmaka akan diperoleh lim�→待 ��. Ambil kesimpulan 

umum dari pola hubungan yang terjadi! 

Penyelesaian: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
Jadi, jika  f(x) = xn, maka  f ′(x) = …………………., atau  

Nama Kelompok : Nama / Kelompok : 
 1. 

2. 

3. 

Hari : 4. 

Tanggal : 5. 



 
1. Dengan menggunakan rumus dasar turunan, tentukan f’(x) jika diketahui f(x) = 

2x2! 
 

Penyelesaian: 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
2. Tentukan f’(x)dari : 

a. f(x)= ��長/頂 

b. f(x)=  の√�態 

c. f(x)= √岫�ふ岻戴岫�ふ岻典
 , kemudian cari f(-1)! 

Penyelesaian:  

a. ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Selamat Belajar !!!!! 
 
 
 
 
 
 
 



  )()()()( xg
dx

d
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dx
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dx

d 

 
LEMBAR KERJA SISWA 3 

(LKS)  

TURUNAN FUNGSI  

 

  

 

 
 

Petunjuk :  
1. LKS ini berisi uraian dan masalah turunan fungsi aljabar 

2. Pelajari dan selesaikan masalah bersama-sama teman sekelompokmu! 

3. Gunakan berbagai sumber belajar 

4. Jika menemui kesulitan, kalian dapat bertanya kepada guru. 

 

 

KEGIATAN 1 (Apersepsi) 
 
Dengan menggunakan rumus dasar turunan, carilah f’(x) jika diketahui f(x) = x3/4! 
 

Penyelesaian: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
KEGIATAN 2 (Kegiatan Inti) 
 
Diketahui, f(x) =2x2dan g(x)= 3x4tentukan turunan dari masing-masing fungsi tersebut: 

f’(x)  =………………..  g’(x)  =…………………. 

 =……………….   =…………………. 

Jika kedua fungsi ditambahkan  f(x)+g(x) = 2x2 + 3x4,  sehingga : 

  Kesimpulan : F’(f(x)+g(x))=………………… 

Kemudian coba anda buktikan kesimpulan yang anda dapatkan! 

Dengan cara yang sama, maka buktikan dan jelaskan langkah-langkah penyelesaian dari  
   
 

Nama Kelompok : Nama / Kelompok : 
 1. 

2. 

3. 

Hari : 4. 

Tanggal : 5. 



1.  
Penyelesaian: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 

2. Tentukan turunan dari f(x) = ��長/頂 + 鳥�� 

Penyelesaian: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
3. Tentukan turunan f’(x)dari : 

a. f(x) =   

Penyelesaian: …………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………. 

b. f(x) = 

Penyelesaian: …………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………. 
 

c. f(x) = (2x2+ 4x)2 
 

Penyelesaian: …………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Selamat Belajar !!!!! 
 

https://vincentmath.wordpress.com/2010/06/09/pengantar-turunan-diferensial-sma-bagian-i/soal-4/
https://vincentmath.wordpress.com/2010/06/09/pengantar-turunan-diferensial-sma-bagian-i/soal-5/


 
LEMBAR KERJA SISWA 4 

(LKS)  

TURUNAN FUNGSI  

 

  

 

 
 

Petunjuk :  
1. LKS ini berisi uraian dan masalah turunan fungsi aljabar 

2. Pelajari dan selesaikan masalah bersama-sama teman sekelompokmu! 

3. Gunakan berbagai sumber belajar 

4. Jika menemui kesulitan, kalian dapat bertanya kepada guru. 

 

 

KEGIATAN 1 (Apersepsi) 
 
Dengan menggunakan rumus penjumlahan dan pengurangan  turunan, carilah f’(x) jika 

diketahui f(x) = (x2-1)(2x3+x)! 

Penyelesaian: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
KEGIATAN 2 (Kegiatan Inti) 
 
Diketahui, f(x) = (2x2 +1)dan g(x)= 3x2tentukan turunan dari masing-masing fungsi 

tersebut: 

f’(x)  =………………..  g’(x)  =…………………. 

 =……………….   =…………………. 

Jika kedua fungsi dikalikan, maka f(x).g(x) = (2x2 +1). (3x2),  sehingga : 

F’(f(x).g(x)) =………………… sama dengan 

  Kesimpulan : F’(f(x).g(x)) =f’(x).g(x)+f(x).g’(x) 
 
Kemudian coba anda buktikan kesimpulan yang anda dapatkan! 

Nama Kelompok : Nama / Kelompok : 
 1. 

2. 

3. 

Hari : 4. 

Tanggal : 5. 
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x

xx

Dengan cara yang sama, maka buktikan dan jelaskan langkah-langkah penyelesaian dari  

 
   
 
1.  
 

 

Penyelesaian: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
2. Tentukan turunan dari  y = 2x5. (x4 + 5) 
 
Penyelesaian:f’(x) =f(x).g’(x) +g(x).f’(x) 

   = 2x5. …. +…. .10x4 

   = …. + …. 

3. Tentukan turunan f’(x)dari : 

a. f(x) = 
岫�鉄+態岻岫�−泰岻   

Penyelesaian: …………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………. 

 

b. f(x) = 

Penyelesaian: …………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………. 
 

c. Tentukan f’(-2)dari f(x)= (3 – 2x)4 . (5x – 4)3 
 

Penyelesaian: …………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………. 
 

 
 

Selamat Belajar !!!!! 
 



LEMBAR KERJA SISWA 5 

(LKS)  

TURUNAN FUNGSI  

 

  

 

 
 

Petunjuk :  
1. LKS ini berisi uraian dan masalah turunan fungsi aljabar 

2. Pelajari dan selesaikan masalah bersama-sama teman sekelompokmu! 

3. Gunakan berbagai sumber belajar 

4. Jika menemui kesulitan, kalian dapat bertanya kepada guru. 

 

 

KEGIATAN 1 (Apersepsi) 
 
Diketahui f(x) = (x2-1), g(x) =2x3, tentukan (gof)(x)! 

Penyelesaian: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
KEGIATAN 2 (Kegiatan Inti) 
 
Diketahui  f(x) = (x2+1), g(x) =2x, tentukan (fog)’(x)! 

(fog) (x)  =f(g(x)) 

 = ……………….. 

(fog)’(x) = ……………….. 

Karena f dan g keduanya mempunyai turunan, denganh = f o g  adalah fungsi komposisi 

yang didefinisikan oleh h(x) = f(g(x)), maka selidiki apakah jawabanmu di atas sama 

dengan jawaban jika dikerjakan dengan rumus : 

 h ’(x) = f ’(g(x)).  g ’(x) 

Penyelesaian: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Nama Kelompok : Nama / Kelompok : 
 1. 

2. 

3. 

Hari : 4. 

Tanggal : 5. 



6

2
3

2




x

xx

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
Jika jawabanmu sama, maka buktikan : 

Penyelesaian: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
Dengan menggunakan rumus, tentukan penyelesaian dari : 
  
1. (fog)’(x) jika diketahui f(x)= 2x4dan g(x)= (5x – 4)2 
 

Penyelesaian: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
2. Tentukan (fog)’(2) untuk f(x) = 2x5 dan g(x)= (x4 + 5) 
 
Penyelesaian: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
3. Tentukan turunan (fog)’(x)dari : 

a. f(x) = 
岫�鉄+態岻岫�−泰岻 , g(x)= 2x2 b. f(x) =         , g(x)= 

態�鉄泰  

Penyelesaian: …………………………………………………………...…………… 

 .……………………………...………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 

   …...…………………………………………………………………………………. 
 
 

Selamat Belajar !!!!! 
 
 
 



y 

x 

B(a+h),f(a+h) 

x=a x=a+h 

A(a,f(a) g 12

12

xx

yy




LEMBAR KERJA SISWA 6 

(LKS)  

TURUNAN FUNGSI  

 

  

 

 
 

Petunjuk :  
1. LKS ini berisi uraian dan masalah turunan fungsi aljabar 

2. Pelajari dan selesaikan masalah bersama-sama teman sekelompokmu! 

3. Gunakan berbagai sumber belajar 

4. Jika menemui kesulitan, kalian dapat bertanya kepada guru. 

 

 

KEGIATAN 1 (Apersepsi) 
 
Tuliskan rumus umum dari definisi turunan fungsi! 

Penyelesaian: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

KEGIATAN 2 (Kegiatan Inti) 
 

Perhatikan gambar di samping  

Gradien garis AB adalah 

m AB  = 

 

 = …………. 

     

 = ………….  

Apabila garis ABdiputar pada titik A maka titik B akan bergerak mendekati titik A 

(h→0) maka tali busur ABmenjadi garis singgung (g) pada kurva y = f(x) di titik A 

(a,f(a)) dengan gradient : 

Nama Kelompok : Nama / Kelompok : 
 1. 

2. 

3. 

Hari : 4. 

Tanggal : 5. 



  

 

Sehingga persamaan garis singgung pada kurva y = f(x) di titik A (a,f(a)) atau A (x1,y1) 
adalah : 

 y – y1 = m (x – x1)  

1. Diketahui kurva y = x2 – 3x + 4 dan titik A (3,4)  

a. Tentukan gradient garis singgung di titik A. 

b. Tentukan persamaan garis singgung di titik A. 

Penyelesaian: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva y = x2 – 2x – 3 di titik (3,1) 

Penyelesaian: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

3. Suatu garis singgung pada kurva y = 3 + 2x – x2 sejajar dengan garis 4x + y = 3,                                              

tentukan : 

a.  Titik singgung 

b.  Persamaan garis singgung 

Penyelesaian: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

Selamat Belajar !!!!! 
 
 

lim 
0 

m 

m 

g 

h g 

 
  



LEMBAR KERJA SISWA 7 

(LKS)  

TURUNAN FUNGSI  

 

  

 

 
 

Petunjuk :  
1. LKS ini berisi uraian dan masalah turunan fungsi aljabar 

2. Pelajari dan selesaikan masalah bersama-sama teman sekelompokmu! 

3. Gunakan berbagai sumber belajar 

4. Jika menemui kesulitan, kalian dapat bertanya kepada guru. 

 

 

KEGIATAN 1 (Apersepsi) 
 
Tentukan f’(x)dan(gof)’(x) jika diketahui f(x)= 2x4dan g(x)= 5x – 4! 
Penyelesaian: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

KEGIATAN 2 (Kegiatan Inti) 
 
1. Pelajari dan berikan pendapatmu! 

Seorang peternak sapi untuk membatasi sapi - sapinya agar tidak lari dibuatkan 

sebuah pagar kawat yang mengelilingi sepanjang 500m. Kawasan ternak tersebut 

berbentuk sebuah persegi panjang. Tentukan model matematika untuk menghitung 

luas maksimum daerah peternakan tersebut   

Penyelesaian: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

Nama Kelompok : Nama / Kelompok : 
 1. 

2. 

3. 

Hari : 4. 

Tanggal : 5. 



2. Tuliskan beberapa soal cerita mengenai penggunaan turunan dalam kehidupan 

sehari-hari dan selesaikan kemudian tulis kesimpulannya! 

Penyelesaian: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

3. Jikaf(x)= �鉄+態��   , g(x) =2x+5, tentukan : 

(fog)’(x) dan dengan cara yang sama tentukan(fog)’(-1) untuk g(x)=
�鉄+�態   , f(x) =2x 

Penyelesaian: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
4. Dikethui f(x) = 2x2dan g(x) = 2 f(x). 

Manakah dari pernyataan berikut yang benar (jawaban dapat lebih dari satu), dan 

sertakan dengan penjelasan. 

a) (fog)’(x)=2(gof)’(x) 
b) (gof)’(x)=2(fog)’(x) 
c) (gof)(x)=1/2(fog)(x) 
d) (gof)(x)=2(fog)(x) 

 
Penyelesaian: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

Selamat Belajar !!!!! 
 
 
 
 
 

 



LEMBAR KERJA SISWA 8 

(LKS)  

TURUNAN FUNGSI  

 

  

 

 
 

Petunjuk :  
1. LKS ini berisi uraian dan masalah turunan fungsi aljabar 

2. Pelajari dan selesaikan masalah bersama-sama teman sekelompokmu! 

3. Gunakan berbagai sumber belajar 

4. Jika menemui kesulitan, kalian dapat bertanya kepada guru. 

 

 

KEGIATAN 1 (Apersepsi) 
 
Dua buah bilangan jumlahnya 40, tentukan nilai minimum dari kuadrat bilangan 

pertama ditambah enam kali bilangan kedua. 

Penyelesaian: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

KEGIATAN 2 (Kegiatan Inti) 
 
1. Seorang peternak sapi untuk membatasi sapi - sapinya agar tidak lari dibuatkan 

sebuah pagar kawat yang mengelilingi sepanjang 500m. Lengkapi data yang 

relevan dengan soal cerita tersebut kemudian tentukan model matematika untuk 

menghitung luas maksimum daerah peternakan tersebut   

Penyelesaian: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

Nama Kelompok : Nama / Kelompok : 
 1. 

2. 

3. 

Hari : 4. 

Tanggal : 5. 



2.  

 

 

 

 

 

 

Diketahui 6x+7y = 60 cm. Susun soal cerita dari gambar dan model matematika 

yang diketahui untuk menentukan luas maksimum beberapa buah persegipanjang, 

buat pertanyaan baru dan selesaikan! 

Penyelesaian: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

3. Tentukan nilai turunan dari f(x) = 1, f(x) = x,  f(x) = x2, f(x) = x3, jika diteruskan 

sampai  f(x) = xnmaka akan diperoleh hasil turunan berupa f’(x) untukf(x) = xn. 

Ambil kesimpulan umum yang dapat diperoleh! 

Penyelesaian: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
4. Hubungan bentuk persamaan fungsi  

f(x)= �泰 + に�戴 + ぬ� − の dan 

g(x) =20x3+12x  serupa dengan 

Hubungan persamaan   h(u)  =  u3+5u2+u - 1 

dengan   persamaan di bawah ini. Pilih jawab yang sesuai dan jelaskan serta tulis 

konsep yang serupa  tersebut 

a).  h(t)=  
戴替 �−迭鉄 − 滞泰 �−85   c)  h(u)  =  

戴態 �迭鉄 + に�−典5 + な 

b)  h(u)  =  は� + など   d)h(s)  =  3s2  + 10s+1 

Penyelesaian: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
Selamat Belajar !!!!! 



LEMBAR KERJA SISWA 9 

(LKS)  

TURUNAN FUNGSI  

 

  

 

 
 

Petunjuk :  
1. LKS ini berisi uraian dan masalah turunan fungsi aljabar 

2. Pelajari dan selesaikan masalah bersama-sama teman sekelompokmu! 

3. Gunakan berbagai sumber belajar 

4. Jika menemui kesulitan, kalian dapat bertanya kepada guru. 

 

 

KEGIATAN 1 (Apersepsi) 
 
Perhatikan gambar grafik berikut! 

 

Tuliskan  apa yang kamu temukan 

Dari gambar grafik di samping! 

Kemudian berikan kesimpulan yang di dapat! 

 

 

 

Penyelesaian: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

 

Nama Kelompok : Nama / Kelompok : 
 1. 

2. 

3. 

Hari : 4. 

Tanggal : 5. 

 

 

 

-2        -1        0           1         2      

 

 

 

 

1 

2 

-√3 √3 x 

-1 

-2 



KEGIATAN 2 (Kegiatan Inti) 

 

Perhatikan dan berikan pendapatmu! 

 
 
a       b 
 
 
 
 

 
 
 
  Fungsi f(x)pada gambar adisebut fungsi ……………pada interval :………………. 
 berlaku :  ………………………… 

 

 Fungsi f(x)pada gambar adisebut fungsi ……………pada interval :………………. 
berlaku :  ………………………… 

 

1. Tentukan pada interval mana fungsi f(x) = x3 + 9x2 + 12x + 3 merupakan : 

a. Fungsi naik 

b. Fungsi turun 

Penyelesaian: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

2. Tentukan pada interval mana fungsi berikut merupakan fungsi naik atau fungsi 

turun. 

a.  f(x) = x2 – 3x 

b.  f(x) = 
3

1
x3 + 2x2 – 10x + 2 

Penyelesaian: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

0 

f(x1) 

f(x2) 

x 

y 

f(x1) 

f(x2) 

x1 x2 x1 x2 x 0 

y 



3. Tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi f(x) = x2 + 2x  

Penyelesaian:  

f(x) = x2 + 2x 

Titik stasioner didapat dari f’(x) = 0 

f’(x) = ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 

Selamat Belajar !!!!! 
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(LKS)  

TURUNAN FUNGSI  

 

  

 

 
 

Petunjuk :  
1. LKS ini berisi uraian dan masalah turunan fungsi aljabar 

2. Pelajari dan selesaikan masalah bersama-sama teman sekelompokmu! 

3. Gunakan berbagai sumber belajar 

4. Jika menemui kesulitan, kalian dapat bertanya kepada guru. 

 

 

KEGIATAN 1 (Apersepsi) 
 
Tuliskan  langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat ! 

Penyelesaian: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

KEGIATAN 2 (Kegiatan Inti) 

1. Diketahui persamaan y = f(x) = 3x – x3, tentukan : 

a. Tentukan titik potong dengan sumbu x  

b. Titik potong dengan sumbu y 

c. Nilai stasioner dan titik stasioner. 

d. Titik Bantu 

 

Penyelesaian: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

Nama Kelompok : Nama / Kelompok : 
 1. 

2. 

3. 

Hari : 4. 

Tanggal : 5. 
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Dari contoh kasus di atas, tuliskan kesimpulan cara menggambar grafik fungsi y = 
f(x): 

Penyelesaian: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

2. Gambarlah grafik : 

a. y = x2 + 9 

b. y = x4 – 2x2 

Penyelesaian: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

   Grafik : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Selamat Belajar !!!!! 



Lampiran F. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Lampiran E.1. RPP pertemuan kesatu dan kedua

Lampiran E.2. RPP pertemuan ketiga dan keempat

Lampiran E.3. RPP kelima dan keenam

Lampiran E.4. RPP 4 ketujuh dan kedelapan

Lampiran E.5. RPP 5 kesembilan dan kesepuluh



6.   Menggunakan konsep limit dan turunan fungsi dalam penyelesaian masalah. 

B. Kompetensi Dasar 

6.2 Menggunakan konsep dan aturan turunan dalam perhitungan turunan fungsi 

6.3 Menggunakan turunan untuk menentukan karakterisitik suatu fungsi 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 Pertemuan Ke 1 

 Kognitif : 

1. Menggambar grafik turunan umum suatu fungsi 

2. Menjelaskan definisi turunan fungsi berdasarkan grafik   

3. Menentukan turunan fungsi dengan menggunakan definisi umum turunan 

4.  Menentukan turunan fungsi dari berbagai bentuk soal aljabar 

Afektif : 

1. Rasa percaya diri dalam menentukan turunan fungsi aljabar 

2. Tekun mengerjakan tugas turunan fungsi aljabar 

3. Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam menyelesaikan soal turunan fungsi 

aljabar 

4. Fleksibilitas dan berusaha mencari metode lain dalam menyelesaikan masalah 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

“PENDEKATAN KONFLIK KOGNITIF” 

 

Sekolah  : SMA NEGERI 2 CIMAHI

Mata Pelajaran : Matematika                                                         

Kelas/Semester : XI/ 2 

Materi   : Turunan Fungsi 

AlokasiWaktu : 4 x 45 menit (2 pertemuan) 

 

 

A. Standar Kompetensi   



Pertemuan Ke 2 

 Kognitif : 

1. Menjelaskan rumus dasar turunan  

2. Membuktikan rumus dasar turunan  

3. Menentukan turunan fungsi dengan rumus dasar turunan 

4.   Menentukan turunan fungsi dari berbagai bentuk soal aljabar 

Afektif : 

1. Rasa percaya diri dalam menentukan turunan fungsi aljabar 

2. Tekun mengerjakan tugas turunan fungsi aljabar 

3. Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam menyelesaikan soal turunan fungsi 

aljabar 

4. Fleksibilitas dan berusaha mencari metode lain dalam menyelesaikan masalah 

D. TujuanPembelajaran 

 Pertemuan Ke 1 

 Tujuan kognitif  

 Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat :  

1. Menggambar grafik turunan umum suatu fungsi 

2. Menjelaskan definisi turunan fungsi berdasarkan grafik   

3. Menentukan turunan fungsi dengan menggunakan definisi turunan 

4.  Menentukan turunan fungsi dari berbagai bentuk soal aljabar 

 Tujuan Afektif  

 Setelah pembelajaran diharapkan siswa tumbuh : 

1. Rasa percaya diri dalam menentukan turunan fungsi aljabar 

2. Ketekunan mengerjakan tugas turunan fungsi aljabar 

3. Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam menyelesaikan soal turunan fungsi 

aljabar 

4. Fleksibilitas dan berusaha mencari metode lain dalam menyelesaikan masalah 

Pertemuan Ke 2 

 Tujuan Kognitif  

 Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat : 

1. Menjelaskan rumus dasar turunan  

2. Membuktikan rumus dasar turunan  



3. Menentukan turunan fungsi dengan rumus dasar turunan 

4.   Menentukan turunan fungsi dari berbagai bentuk soal aljabar 

Tujuan Afektif  

 Setelah pembelajaran diharapkan siswa tumbuh : 

1. Rasa percaya diri dalam menentukan turunan fungsi aljabar 

2. Ketekunan mengerjakan tugas turunan fungsi aljabar 

3. Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam menyelesaikan soal turunan fungsi 

aljabar 

4. Fleksibilitas dan berusaha mencari metode lain dalam menyelesaikan masalah 

E. Materi Ajar 

Turunan Fungsi Aljabar 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan ke-1 

No Deskripsi Kegiatan Pendahuluan (±10 Menit) 

1. a. Siswa mengucapkan salam; 

b. Guru mengecek kehadiran siswa dan mengkondisikan kelas; 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari; 

d. Siswa diinformasikan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran 

e. Apersepsi : Siswa diberikan soal limit fungsi 

 Deskripsi Kegiatan Inti (±60 Menit) 

2. a. Siswa mengamati grafik limit fungsi yang mengarah ke konsep turunan; 

b. Siswa memberikan penjelasan di depan dan tanggapan dari berbagai kelompok 

lain terhadap gambar grafik; 

F. MetodePembelajaran 

Pendekatan Konflik Kognitif 

G. Alat Bantu Pembelajarandan Sumber Belajar 

Alat belajar : Papan Tulis , Spidol, Laptop

Sumber belajar : Buku Ajar dan RPP 

yaitu Pendekatan Konflik Kognitf dengan penggunaan buku ajar yang berisi 

tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. 

c. Siswa memberikan rangkuman terhadap definisi turunan umum fungsi; 

d. Siswa menentukan turunan fungsi aljabar berdasarkan definisi turunan yang
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turunan fungsi aljabar 

 Deskripsi Kegiatan Penutup (±20 Menit) 

3. a. Siswa menulis hal-hal yang sudah dipahami dan yang masih sulit dipahami 

tentang turunan fungsi aljabar. 

b. Siswa menyimak materi yang akan dipelajari selanjutnya dan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

 

Pertemuan ke-2 

No Deskripsi Kegiatan Pendahuluan (±10 Menit) 

1. a. Guru mengecek kehadiran siswa; 

b. Siswa diberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan materi yang akan 

dipelajari; 

c. Apersepsi : menyelesaikan turunan fungsi aljabar dengan definisi umum 

turunan 

 Deskripsi Kegiatan Inti (±60 Menit) 

2. a. Siswa mengerjakan beberapa contoh soal menentukan turunan berdasarkan 

definisi; 

b. Siswa memberikan penjelasan di depan dan tanggapan  dari berbagai kelompok 

lain terhadap penyelesaian contoh soal; 

c. Siswa dibimbing untuk menemukan keterkaitan antara fungsi dan hasil 

turunannya; 

d. Siswa dibimbing untuk menemukan rumus dasar turunan fungsi dan 

turunan fungsi aljabar 

diperolehnya; 

e. Siswa menentukan turunan fungsi aljabar dari berbagai bentuk; 

f. Siswa memberikan rangkuman dari pembelajaran yang diberikan yaitu tentang 

merangkumnya; 

e. Siswa menentukan turunan fungsi aljabar berdasarkan rumus dasar turunan yang

 diperolehnya; 

f. Siswa menentukan turunan fungsi aljabar dari berbagai bentuk; 

g. Siswa memberikan rangkuman dari pembelajaran yang diberikan yaitu tentang 
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 Deskripsi Kegiatan Penutup (±20 Menit) 

3. a. Siswa merangkum hal-hal yang sudah dipahami dan yang masih sulit dipahami 

tentang turunan fungsi aljabar. 

b. Siswa menyimak materi yang akan dipelajari selanjutnya dan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

 

I.  Penilaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observasi selama proses pembelajaran 

2. Instrumen Buku Ajar 

Wahyu Setiawan, M.Pd

 

Cimahi,   Agustus 2017 

         Peneliti

 

 

               Mengetahui 

Kepala Sekolah SMAN 2 Cimahi

 

 

Drs. Yayat Supriyat, M. MPd   



6.   Menggunakan konsep limit dan turunan fungsi dalam penyelesaian masalah. 

B. Kompetensi Dasar 

6.2 Menggunakan konsep dan aturan turunan dalam perhitungan turunan fungsi 

6.3 Menggunakan turunan untuk menentukan karakterisitik suatu fungsi 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 Pertemuan Ke 3 

 Kognitif : 

1. Menjelaskan dan membuktian rumus penjumlahan turunan suatu fungsi 

2. Menjelaskan dan membuktian rumus pengurangan turunan suatu fungsi 

3. Menentukan turunan fungsi dengan rumus dasar penjumlahan 

4. Menentukan turunan fungsi dengan rumus dasar pengurangan  

Afektif : 

1. Rasa percaya diri dalam menentukan penjumlahan dan pengurangan turunan 

fungsi aljabar 

2. Tekun mengerjakan tugas penjumlahan dan pengurangan turunan fungsi aljabar 

3. Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam menyelesaikan soal penjumlahan 

dan pengurangan turunan fungsi aljabar 

4. Fleksibilitas dan berusaha mencari metode lain dalam menyelesaikan masalah 

 

Pertemuan Ke 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

“PENDEKATAN KONFLIK KOGNITIF” 

 

Sekolah  : SMA NEGERI 2 CIMAHI 

Mata Pelajaran : Matematika                                                         

Kelas/Semester : XI/ 2 

Materi   : Turunan Fungsi 

AlokasiWaktu : 4 x 45 menit (2 pertemuan) 

 

 

A. Standar Kompetensi   



 Kognitif : 

1. Menjelaskan dan membuktian rumus perkalian turunan suatu fungsi 

2. Menjelaskan dan membuktian rumus pembagian turunan suatu fungsi 

3. Menentukan turunan fungsi dengan rumus dasar perkalian 

4. Menentukan turunan fungsi dengan rumus dasar pembagian 

Afektif : 

1. Rasa percaya diri dalam menentukan perkalian dan pembagian turunan fungsi 

aljabar 

2. Tekun mengerjakan tugas perkalian dan pembagian turunan fungsi aljabar 

3. Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam menyelesaikan soal perkalian dan 

pembagian turunan fungsi aljabar 

4. Fleksibilitas dan berusaha mencari metode lain dalam menyelesaikan masalah 

D. TujuanPembelajaran 

 Pertemuan Ke 3 

 Tujuan kognitif  

 Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat : 

1. Menjelaskan dan membuktian rumus penjumlahan turunan suatu fungsi 

2. Menjelaskan dan membuktian rumus pengurangan turunan suatu fungsi 

3. Menentukan turunan fungsi dengan rumus dasar penjumlahan 

4. Menentukan turunan fungsi dengan rumus dasar pengurangan  

 Tujuan Afektif  

 Setelah pembelajaran diharapkan siswa tumbuh : 

1. Rasa percaya diri dalam menentukan penjumlahan dan pengurangan turunan 

fungsi aljabar 

2. Tekun mengerjakan tugas penjumlahan dan pengurangan turunan fungsi aljabar 

3. Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam menyelesaikan soal penjumlahan 

dan pengurangan turunan fungsi aljabar 

4. Fleksibilitas dan berusaha mencari metode lain dalam menyelesaikan masalah 

Pertemuan Ke 4 

 Tujuan Kognitif  

 Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat : 

1. Menjelaskan dan membuktian rumus perkalian turunan suatu fungsi 
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2. Menjelaskan dan membuktian rumus pembagian turunan suatu fungsi 

3. Menentukan turunan fungsi dengan rumus dasar perkalian 

4. Menentukan turunan fungsi dengan rumus dasar pembagian 

Tujuan Afektif  

 Setelah pembelajaran diharapkan siswa tumbuh : 

1. Rasa percaya diri dalam menentukan perkalian dan pembagian turunan fungsi 

aljabar 

2. Tekun mengerjakan tugas perkalian dan pembagian turunan fungsi aljabar 

3. Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam menyelesaikan soal perkalian dan 

pembagian turunan fungsi aljabar 

4. Fleksibilitas dan berusaha mencari metode lain dalam menyelesaikan masalah 

E. Materi Ajar 

Turunan Fungsi Aljabar 

I. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan ke-3 

No Deskripsi Kegiatan Pendahuluan (±10 Menit) 

1. a. Siswa duduk berkelompok sesuai yang telah ditentukan; 

b. Guru mengecek kehadiran siswa; 

c. Siswa diberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan materi yang akan 

dipelajari; 

d. Apersepsi : menyelesaikan turunan fungsi aljabar dengan rumus dasar turunan 

 Deskripsi Kegiatan Inti (±60 Menit) 

2. a. Siswadiberikan beberapa contoh soal tentang penjumlahan dan pengurangan 

turunan fungsi; 

b. Siswa memberikan penjelasan dan tanggapan dari kelompok lain terhadap 

penyelesaian soal-soalyang diberikan; 

F. MetodePembelajaran 

Pembelajaran Biasa dengan Tanya jawab dan penugasan

 G. Alat Bantu Pembelajarandan Sumber Belajar 

Alat belajar : Papan Tulis 

Sumber belajar : Buku Ajar  dan RPP 



c. Siswa dibimbing untuk menemukan pembuktian rumus penjumlahan dan 

pengurangan turunan fungsi; 

d. Siswa menentukan turunan fungsi aljabar berdasarkan rumus dasar 

penjumlahan dan pengurangan yang diperolehnya; 

e. Siswa menentukan turunan fungsi aljabar dari berbagai bentuk penjumlahan 

dan pengurangan; 

f. Siswa membuat kesimpulan dari beberapa contoh kasus yang diberikan 

sebelumnya. 

 Deskripsi Kegiatan Penutup (±20 Menit) 

3. a. Siswa merangkum hal-hal yang sudah dipahami dan yang masih sulit dipahami 

tentang penjumlahan dan pengurangan turunan fungsi aljabar. 

b. Siswa menyimak materi yang akan dipelajari selanjutnya dan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

 

Pertemuan ke-4 

No Deskripsi Kegiatan Pendahuluan (±10 Menit) 

1. a. Guru mengecek kehadiran siswa; 

b. Siswa diberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan materi yang akan 

dipelajari; 

c. Apersepsi : menyelesaikan penjumlahan dan penguranagan turunan fungsi 

aljabar  

fungsi; 

b. Siswa memberikan penjelasan dan tanggapan dari kelompok lain terhadap 

penyelesaian soal-soal yang diberikan; 

c. Siswa dibimbing untuk menemukan pembuktian rumus perkalian dan 

pembagian turunan fungsi; 

d. Siswa menentukan turunan fungsi aljabar berdasarkan rumus dasar 

 Deskripsi Kegiatan Inti (±60 Menit) 

2. a. Siswa diberikan beberapa contoh soal tentang perkalian dan pembagian turunan

 

perkalian dan pembagian yang diperolehnya; 

e. Siswa menentukan turunan fungsi aljabar dari berbagai bentuk perkalian dan 



pembagian; 

f. Siswa membuat kesimpulan dari beberapa contoh kasus yang diberikan 

sebelumnya. 

 Deskripsi Kegiatan Penutup (±20 Menit) 

3. a. Siswa merangkum hal-hal yang sudah dipahami dan yang masih sulit dipahami 

tentang perkalian dan pembagian turunan fungsi aljabar. 

b. Siswa menyimak ulasan materi untuk pertemuan berikutnya dan pemberian 

tugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Penilaian 

1. Observasi selama proses pembelajaran 

2. Instrumen Buku Ajar 

Cimahi,   Agustus 2017 

          Peneliti 

 

Wahyu Setiawan, M.Pd 

 

               Mengetahui 

            Kepala Sekolah  

Drs. Yayat Supriyat, M. MPd

 



6.   Menggunakan konsep limit dan turunan fungsi dalam penyelesaian masalah. 

B. Kompetensi Dasar 

6.2 Menggunakan konsep dan aturan turunan dalam perhitungan turunan fungsi 

6.3 Menggunakan turunan untuk menentukan karakterisitik suatu fungsi 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 Pertemuan Ke 5 

 Kognitif : 

fungsi aljabar 

4. Fleksibilitas dan berusaha mencari metode lain dalam menyelesaikan masalah 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

“PENDEKATAN KONFLIK KOGNITIF” 

 

Sekolah  : SMA NEGERI 2 CIMAHI

Mata Pelajaran : Matematika                                                         

Kelas/Semester : XI/ 2 

Materi   : Turunan Fungsi 

AlokasiWaktu : 4 x 45 menit (2 pertemuan) 

 

 

A. Standar Kompetensi   

1. Menjelaskan penggunaan rumus dasar pada turunan fungsi komposisi 

2. Menentukan turunan dari penjumlahan dan pengurangan fungsi komposisi 

3. Menentukan turunan dari perkalian dan pembagian fungsi komposisi 

4. Menentukan nilai dari turunan fungsi komposisi  

Afektif : 

1. Rasa percaya diri dalam menentukan turunan dari fungsi komposisi 

2. Tekun mengerjakan tugas turunan dari fungsi komposisi 

3. Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam menyelesaikan soal turunan dari 



Pertemuan Ke 6 

 Kognitif : 

1. Menjelaskan penggunaan turunan dalam menentukan persamaan garis singgung 

2. Menentukan persamaan garis singgung suatu kurva 

3. Menentukan persamaan suatu fungsi dengan melalui suatu titik dan sejajar 

dengan persamaan fungsi lain 

4. Menentukan persamaan suatu fungsi dengan melalui suatu titik dan tegak lurus 

dengan persamaan fungsi lain 

Afektif : 

1. Rasa percaya diri dalam penggunaan turunan untuk menentukan persamaan garis 

singgung  

2. Tekun mengerjakan tugas turunan pada materi garis singgung kurva  

3. Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam menyelesaikan soal turunan pada 

materi garis singgung kurva 

4. Fleksibilitas dan berusaha mencari metode lain dalam menyelesaikan masalah 

 Tujuan Afektif  

 Setelah pembelajaran diharapkan siswa tumbuh : 

1. Rasa percaya diri dalam menentukan turunan dari fungsi komposisi 

2. Tekun mengerjakan tugas turunan dari fungsi komposisi 

3. Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam menyelesaikan soal turunan dari 

fungsi aljabar 

4. Fleksibilitas dan berusaha mencari metode lain dalam menyelesaikan masalah 

 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

 Pertemuan Ke 5 

 Tujuan kognitif  

 Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat : 

1. Menjelaskan penggunaan rumus dasar pada turunan fungsi komposisi 

2. Menentukan turunan dari penjumlahan dan pengurangan fungsi komposisi 

3. Menentukan turunan dari perkalian dan pembagian fungsi komposisi 

4. Menentukan nilai dari turunan fungsi komposisi  



Pertemuan Ke 6 

 Tujuan Kognitif  

 Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat : 

1. Menjelaskan penggunaan turunan dalam menentukan persamaan garis singgung 

2. Menentukan persamaan garis singgung suatu kurva 

3. Menentukan persamaan suatu fungsi dengan melalui suatu titik dan sejajar 

dengan persamaan fungsi lain 

4. Menentukan persamaan suatu fungsi dengan melalui suatu titik dan tegak lurus 

dengan persamaan fungsi lain 

Tujuan Afektif  

 Setelah pembelajaran diharapkan siswa tumbuh : 

1. Rasa percaya diri dalam penggunaan turunan untuk menentukan persamaan garis 

singgung  

2. Tekun mengerjakan tugas turunan pada materi garis singgung kurva  

3. Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam menyelesaikan soal turunan pada 

materi garis singgung kurva 

4. Fleksibilitas dan berusaha mencari metode lain dalam menyelesaikan masalah 

E. Materi Ajar 

Turunan fungsi komposisi dan garis singgung kurva 

G. Alat Bantu Pembelajarandan Sumber Belajar 

Alat belajar : Papan Tulis 

Sumber belajar : Lembar Kerja Siswa (LKS) dan RPP 

J. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan ke-5 

No Deskripsi Kegiatan Pendahuluan (±10 Menit) 

1. a. Guru mengecek kehadiran siswa; 

b. Siswa diberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan materi yang akan 

dipelajari; 

c. Apersepsi : menyelesaikan soal fungsi komposisi 

F. MetodePembelajaran 

Pendekatan Konflik Kognitif



 Deskripsi Kegiatan Inti (±60 Menit) 

2. a. Siswa diberikan beberapa contoh soal  fungsi komposisi dan menentukan 

turunannya; 

b. Siswa memberikan penjelasan pada beberapa contoh kasus penggunaan rumus 

dasar pada turunan fungsi komposisi ; 

c. Siswa dibimbing untuk menemukan rumus turunan dan konsep dari fungsi 

komposisi; 

d. Siswa menentukan turunan fungsi komposisi berdasarkan rumus turunan fungsi 

komposisi atau konsep yang diperolehnya; 

e. Siswa menentukan turunan fungsi komposisi dari berbagai bentuk; 

f. Siswa membuat kesimpulan dari beberapa contoh kasus yang diberikan 

sebelumnya 

 Deskripsi Kegiatan Penutup (±20 Menit) 

3. a. Siswa merangkum hal-hal yang sudah dipahami dan yang masih sulit dipahami 

tentang turunan fungsi komposisi. 

b. Siswa menyimak materi yang akan dipelajari selanjutnya dan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

 

Pertemuan ke-6 

No Deskripsi Kegiatan Pendahuluan (±10 Menit) 

1. a. Guru mengecek kehadiran siswa; 

b. Siswa diberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan materi yang akan 

dipelajari; 

b. Siswa melalui pembimbingan guru, menentukan rumus gradien garis singgung 

kurva; 

c. Siswa menentukan gradient garis singgung kurva yang melalui suatu titik; 

d. Siswa menentukan persamaan garis singgung kurva yang melalui suatu titik dan 

sejajar dengan persamaan garis; 

c. Apersepsi : menentukan gradien garis dari dua persamaan fungsi 

 Deskripsi Kegiatan Inti (±60 Menit) 

2. a. Siswa mengamati grafik gradien garis singgung kurva; 



e. Siswa membuat kesimpulan dari beberapa contoh kasus yang diberikan 

sebelumnya. 

 Deskripsi Kegiatan Penutup (±20 Menit) 

3. a. Siswa merangkum hal-hal yang sudah dipahami dan yang masih sulit dipahami 

tentang persamaan garis singgung kurva. 

b. Siswa menyimak ulasan materi untuk pertemuan berikutnya dan pemberian 

tugas. 

I.  Penilaian 

1. Observasi selama proses pembelajaran 

2. Instrument LKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cimahi,   Agustus 2017 

Peneliti  

 

Wahyu Setiawan, M.Pd 

 

             Mengetahui 

          Kepala Sekolah   

Drs. Yayat Supriyat, M. MPd



6.   Menggunakan konsep limit dan turunan fungsi dalam penyelesaian masalah. 

B. Kompetensi Dasar 

6.2 Menggunakan konsep dan aturan turunan dalam perhitungan turunan fungsi 

6.3 Menggunakan turunan untuk menentukan karakterisitik suatu fungsi 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 Pertemuan Ke 7 

 Kognitif : 

fungsi komposisi            

Afektif : 

1. Rasa percaya diri dalam menyelesaikan aplikasi turunan dalam berbagai soal 

2. Tekun mengerjakan tugas penalaran yang berkaitan dengan turunan fungsi 

3. Memonitor dan merefleksikan kinerja  

4. Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam menyelesaikan soal turunan  

5. Fleksibilitas dan berusaha mencari metode lain dalam menyelesaikan masalah 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

“PENDEKATAN KONFLIK KOGNITIF” 

 

Sekolah  : SMA NEGERI 2 CIMAHI

Mata Pelajaran : Matematika                                                         

Kelas/Semester : XI/ 2 

Materi   : Turunan Fungsi 

AlokasiWaktu : 4 x 45 menit (2 pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi   

1.   Menuliskan masalah sehari-hari dalam model matematika dan menyelesaikannya 

2.   Menuliskan masalah-masalah sehari-hari ke dalam model matematika bentuk 

gambar, dan  ekspresi aljabar serta menyelesaikannya 

3. Menyelesaikan soal penalaran dan koneksi dari dua kasus yang berkaitan dengan 

turunan fungsi aljabar 

4. Menyelesaikan soal penalaran dan koneksi yang berkaitan dengan turunan dari 



6. Menilai aplikasi turunan fungsi matematika ke situasi lain dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Pertemuan Ke 8 

 Kognitif : 

komposisi            

Afektif : 

1. Rasa percaya diri dalam menyusun soal cerita tentang turunan dan penalaran 

2. Tekun mengerjakan tugas dari soal cerita dan penalaran yang berkaitan dengan 

turunan fungsi 

3. Memonitor dan merefleksikan kinerja  

4. Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam menyelesaikan soal turunan fungsi  

5. Fleksibilitas dan berusaha mencari metode lain dalam menyelesaikan masalah 

6. Menilai aplikasi turunan fungsi matematika ke situasi lain dalam kehidupan 

sehari-hari 

D. TujuanPembelajaran 

 Pertemuan Ke 7 

 Tujuan kognitif  

 Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat : 

1. Menuliskan masalah sehari-hari dalam model matematika dan menyelesaikannya; 

2.   Menuliskan masalah-masalah sehari-hari ke dalam model matematika bentuk 

gambar, dan  ekspresi aljabar serta menyelesaikannya; 

3. Menyelesaikan soal penalaran dan koneksi dari dua kasus yang berkaitan dengan 

turunan fungsi aljabar; 

4. Menyelesaikan soal penalaran dan koneksi yang berkaitan dengan turunan dari

 

1. Menyusun soal cerita dan pertanyaan baru serta  menyelesaikannya 

2. Menyusun soal cerita dari model matematika yang serta  menyelesaikannya 

3. Menyelesaikan soal penalaran dan koneksi  yang berkaitan dengan turunan dari 

fungsi komposisi  

4. Menyelesaikan soal penalaran dan koneksi yang berkaitan dengan turunan dari fungsi 

fungsi komposisi.  

 

 Tujuan Afektif  



 Setelah pembelajaran diharapkan siswa tumbuh : 

1. Rasa percaya diri dalam menyelesaikan aplikasi turunan dalam berbagai soal; 

2. Tekun mengerjakan tugas penalaran yang berkaitan dengan turunan fungsi; 

3. Memonitor dan merefleksikan kinerja;  

4. Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam menyelesaikan soal turunan;  

5. Fleksibilitas dan berusaha mencari metode lain dalam menyelesaikan masalah; 

6. Menilai aplikasi turunan fungsi matematika ke situasi lain dalam kehidupan. 

sehari-hari. 

Pertemuan Ke 8 

 Tujuan Kognitif  

 Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat : 

komposisi.            

Tujuan Afektif  

 Setelah pembelajaran diharapkan siswa tumbuh : 

1. Rasa percaya diri dalam menyusun soal cerita tentang turunan dan penalaran; 

2. Tekun mengerjakan tugas dari soal cerita dan penalaran yang berkaitan dengan 

turunan fungsi; 

3. Memonitor dan merefleksikan kinerja;  

4. Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam menyelesaikan soal turunan fungsi;  

5. Fleksibilitas dan berusaha mencari metode lain dalam menyelesaikan masalah; 

6. Menilai aplikasi turunan fungsi matematika ke situasi lain dalam kehidupan. 

sehari-hari 

E. Materi Ajar 

Turunan fungsi  

F. MetodePembelajaran 

1. Menyusun soal cerita dan pertanyaan baru serta  menyelesaikannya; 

2. Menyusun soal cerita dari model matematika yang serta  menyelesaikannya; 

3. Menyelesaikan soal penalarandan koneksi yang berkaitan dengan turunan dari 

fungsi komposisi ; 

4. Menyelesaikan soal penalaran dan koneksi yang berkaitan dengan turunan dari fungsi 

Pendekatan Konflik Kognitif dengan Tanya jawab dan penugasan  



K. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan ke-7 

No Deskripsi Kegiatan Pendahuluan (±10 Menit) 

1. a. Siswa duduk sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan; 

b. Guru mengecek kehadiran siswa; 

c. Siswa diberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan materi yang akan 

dipelajari; 

d. Apersepsi : Menentukan turunan aljabar dan turunan fungsi komposisi 

 Deskripsi Kegiatan Inti (±60 Menit) 

2. a. Siswa mempelajari contoh soal dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat pada 

LKS; 

b. Siswa menuliskan sendiri contoh soal mengenai aplikasi turunan dalam soal 

cerita dan ditanggapi oleh kelompok lain ; 

c. Siswa membuat model matematika berupa gambar, sketsa, atau dalam bentuk 

aljabar dari soal cerita tentang turunan fungsi 

d. Melalui bimbingan, siswa dituntut untuk membuat kesimpulan dari beberapa 

sebelumnya. 

 Deskripsi Kegiatan Penutup (±20 Menit) 

3. a. Siswa menuliskan hal-hal yang sudah dipahami dan yang masih sulit dipahami 

tentang aplikasi turunan fungsi. 

b. Siswa menyimak materi yang akan dipelajari selanjutnya dan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

 

G. Alat Bantu Pembelajarandan Sumber Belajar 

Alat belajar : Papan Tulis 

Sumber belajar : Buku  Ajar dan RPP 

contoh aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari 

e. Siswa menyelesaikan soal penalaran dan koneksi yang berkaitan dengan turunan 

dari fungsi komposisi ; 

f. Siswa menyelesaikan soal penalaran dan koneksi dua kasus yang berkaitan  

dengan turunan fungsi aljabar; 

g. Siswa membuat rangkuman dari beberapa contoh kasus yang diberikan 



Pertemuan ke-8 

No Deskripsi Kegiatan Pendahuluan (±10 Menit) 

1. a. Siswa duduk sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan; 

b. Guru mengecek kehadiran siswa; 

c. Siswa diberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan materi yang akan 

dipelajari; 

d. Apersepsi : Mengamati soal cerita tentang aplikasi turunan dalam kehidupan 

sehari-hari 

 Deskripsi Kegiatan Inti (±60 Menit) 

2. a. Siswa mempelajari contoh soal dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat pada 

LKS; 

b. Siswa menyusun soal cerita dan pertanyaan baru untuk ditampilkan di depan 

turunan dari fungsi komposisi; 

f. Siswa membuat kesimpulan dari beberapa contoh kasus yang diberikan 

sebelumnya. 

 Deskripsi Kegiatan Penutup (±20 Menit) 

3. a. Siswa merangkum hal-hal yang sudah dipahami dan yang masih sulit dipahami 

tentang aplikasi turunan fungsi. 

b. Siswa menyimak ulasan materi untuk pertemuan berikutnya dan pemberian 

tugas. 

 

 

 

 

dan ditanggapi oleh kelompok lain ; 

c. Siswa membuat soal cerita dari model matematika tentang turunan fungsi 

d. Siswa menyelesaikan soal penalaran dan koneksi yang berkaitan dengan 

turunan dari fungsi komposisi ; 

e. Siswa menyelesaikan soal penalaran dan koneksi yang berkaitan dengan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Penilaian 

1. Observasi selama proses pembelajaran 

2. Instrumen Buku Ajar 

Wahyu Setiawan, M.Pd

Mengatahui 

Kepala Sekolah 

Drs. Yayat Supriyat, M. MPd

Cimahi,   September 2017 

           Peneliti

 



6.   Menggunakan konsep limit dan turunan fungsi dalam penyelesaian masalah. 

B. Kompetensi Dasar 

6.4 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan ekstrim 

fungsi dan penafsirannya 

6.5 Merancang dan menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan 

dengan ekstrim fungsi 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 Pertemuan Ke 9 

 Kognitif : 

1. Menyatakan situasi/ masalah  matematik ke dalam model matematik, 

menyelesaikannya sertamemeriksa kebenarannya dengan grafik. 

2. Menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun  

3. Menentukan titik stasioner pada suatu fungsi 

Afektif : 

1. Rasa percaya diri dalam menentukan turunan dari ekstrim fungsi 

2. Tekun mengerjakan tugas turunan dari ekstrim fungsi 

3. Memonitor dan merefleksikan kinerja  

4. Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam menyelesaikan soal turunan dari 

ekstrim fungsi 

5. Fleksibilitas dan berusaha mencari metode lain dalam menyelesaikan masalah 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

“PENDEKATAN KONFLIK KOGNITIF” 

 

Sekolah  : SMA NEGERI 2 CIMAHI 

Mata Pelajaran : Matematika                                                         

Kelas/Semester : XI/ 2 

Materi   : Turunan Fungsi 

AlokasiWaktu : 4 x 45 menit (2 pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi   



Pertemuan Ke 10 

 Kognitif : 

1. Menyatakan situasi/ masalah  matematik ke dalam model matematik, 

menyelesaikannya sertamemeriksa kebenarannya dengan grafik. 

2. Menyelesaikan turunan yang berkaitan dengan soal ekstrim fungsi 

3. Menggambar grafik fungsi 

Afektif : 

1. Rasa percaya diri dalam menentukan turunan dari ekstrim fungsi 

2. Tekun mengerjakan tugas turunan dari ekstrim fungsi 

3. Memonitor dan merefleksikan kinerja  

4. Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam menyelesaikan soal turunan dari 

ekstrim fungsi 

5. Fleksibilitas dan berusaha mencari metode lain dalam menyelesaikan masalah 

D. TujuanPembelajaran 

 Pertemuan Ke 9 

 Tujuan kognitif  

 Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat : 

1. Menyatakan situasi/ masalah  matematik ke dalam model matematik, 

menyelesaikannya sertamemeriksa kebenarannya dengan grafik. 

2. Menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun  

3. Menentukan titik stasioner pada suatu fungsi 

 Tujuan Afektif  

 Setelah pembelajaran diharapkan siswa tumbuh : 

1. Rasa percaya diri dalam menentukan turunan dari ekstrim fungsi 

2. Tekun mengerjakan tugas turunan dari ekstrim fungsi 

3. Memonitor dan merefleksikan kinerja  

4. Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam menyelesaikan soal turunan dari 

ekstrim fungsi 

5. Fleksibilitas dan berusaha mencari metode lain dalam menyelesaikan masalah 

 

 

 



 

Pertemuan Ke 10 

 Tujuan Kognitif  

 Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat : 

2. Menyelesaikan turunan yang berkaitan dengan soal ekstrim fungsi 

3. Menggambar grafik fungsi 

Tujuan Afektif  

 Setelah pembelajaran diharapkan siswa tumbuh : 

1. Rasa percaya diri dalam menentukan turunan dari ekstrim fungsi 

2. Tekun mengerjakan tugas turunan dari ekstrim fungsi 

3. Memonitor dan merefleksikan kinerja  

4. Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam menyelesaikan soal turunan dari 

ekstrim fungsi 

5. Fleksibilitas dan berusaha mencari metode lain dalam menyelesaikan masalah 

E. Materi Ajar 

Ekstrim fungsi 

L. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan ke-9 

No Deskripsi Kegiatan Pendahuluan (±10 Menit) 

1. a. Siswa duduk berkelompok; 

b. Guru mengecek kehadiran siswa; 

c. Siswa diberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan materi yang akan 

dipelajari; 

d. Apersepsi : mengamati gambar grafik dalam bentuk kurva 

F. MetodePembelajaran 

Pendekatan Konflik Kognitif dengan Tanya jawab dan penugasan 

G. Alat Bantu Pembelajaran dan Sumber Belajar 

Alat belajar : Papan Tulis 

Sumber belajar : Buku Ajar dan RPP 

1. Menyatakan situasi/ masalah  matematik ke dalam model matematik, 

menyelesaikannya serta memeriksa kebenarannya dengan grafik. 
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 Deskripsi Kegiatan Inti (±60 Menit) 

2. a. Siswa diberikan gambar grafik fungsi naik dan turun untuk diamati yang terdapat 

pada LKS; 

b. Siswa membuat penjelasan secara lisan dan tertulis dari grafik yang terdapat 

pada poin a; 

c. Siswa kelompok lain membuat tanggapan atau sanggahan; 

d. Siswa menentukan fungsi naik dan fungsi turun ; 

e. Siswa menentukan titik stasioner dari suatu ekstrim fungsi; 

f. Siswa diarahkan untuk membuat kesimpulan dari beberapa contoh kasus yang 

diberikan sebelumnya. 

 Deskripsi Kegiatan Penutup (±20 Menit) 

3. a. Siswa merangkum hal-hal yang sudah dipahami dan yang masih sulit dipahami 

tentang aplikasi turunan dalam fungsi naik dan turun. 

b. Siswa menyimak materi yang akan dipelajari selanjutnya dan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

 

Pertemuan ke-10 

No Deskripsi Kegiatan Pendahuluan (±10 Menit) 

1. a. Siswa duduk berkelompok; 

b. Guru mengecek kehadiran siswa; 

c. Siswa diberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan materi yang akan 

dipelajari; 

d. Apersepsi : menuliskan langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadarat 

b. Siswa dibimbing guru, diarahkan untuk bisa menemukan konsep umum tentang 

titik stasioner dari suatu fungsi; 

c. Siswa menyelesaikan soal turunan yang berkaitan dengan ekstrim fungsi; 

d. Siswa mengecek kebenaran penyelesaian dengan menggambar grafik dari suatu 

ekstrim fungsi; 

e. Siswa membuat kesimpulan dari beberapa contoh kasus yang diberikan 

sebelumnya. 

 Deskripsi Kegiatan Inti (±60 Menit) 

2. a. Siswa menuliskan hasil pengamatan grafik dalam ektrim fungsi;

 



 Deskripsi Kegiatan Penutup (±20 Menit) 

3. a. Siswa merangkum hal-hal yang sudah dipahami dan yang masih sulit dipahami 

tentang menggambar grafik dalam ekstrim fungsi. 

b. Siswa menyimak ulasan materi untuk pertemuan berikutnya dan pemberian 

tugas. 
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