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BAB V 

PENUTUP  

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Simulasi Aktif dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pokok Aritmatika Sosial kelas 

VII MTs. Baitul Hidayah NW Midang Gunung Sari semester II tahun 

pelajaran 2018/2019. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan aktivitas 

kegiatan guru pada siklus I diperoleh 2,5 dengan kategori cukup baik, 

mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 3,5 termasuk dalam kategori 

baik pada siklus II. Sedangkan aktivitas belajar siswa dari siklus I dengan nilai 

sebesar 1,758 masuk dalam kategori cukup aktif menjadi 2,716 dengan 

kategori aktif pada siklus II. Ketuntasan klasikal siswa juga mengalami 

peningkatan pada siklus I adalah 53% dan pada siklus II sebesar 80%. 

5.2 Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, diajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa  

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

mempelajari mata pelajaran matematika. 

2. Bagi Guru 

Sebagai rujukan bagi guru yang ingin menerapkan metode 

pembelajaran Simulasi Aktif. 
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3. Bagi Sekolah  

Hasil penelitian ini dapat memberikan konstribusi yang baik dalam 

rangka perbaikan pembelajaran di sekolah. Selain itu, sekolah dapat 

memberikan rekomendasi kepada guru lain untuk menerapkan metode 

pembelajaran Simulasi Aktif. 
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Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS I (Pertemuan I) 

 

Satuan Pendidikan  : MTs. Baitul Hidayah Nw Midang Gunung Sari 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/ Genap 

Materi Pokok   : Aritmatika Sosial 

Alokasi Waktu  : 2 × 45 Menit (1 x Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1 : Menghargai dan menganut ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghargai dan menghayati prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaanya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

B. Kompetensi Dasar 

3.11 Menganalisis Aritmatika Sosial (penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, 

presentase keuntungan dan rugi,bunga tunggal, ,  bruto, netto, tara). 

C. Materi  

 Siswa dapat menghitung harga penjualan dan harga pembelian 

 Siswa dapat menyebutkan untung dan rugi 

D. Metode Pembelajaran 

a. Metode  : Simulasi Aktif 
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E. Sumber Belajar 

1. Buku Paket Matematika Siswa MTs. Baitul Hidayah  NW  Midang Gunung Sari Kelas 

dan  buku berlogika dengan logika VII Semester/Genap Kurikulum 2013. 

2. Buku-buku  penunjang diperpustakaan 

F. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memberikan Salam pembuka dan mengarahkan siswa  

untuk  berdo’a 

2. Guru mengabsensi siswa 

3. Guru menanyakan keadaan siswa atau kondisi siswa sebelum 

proses belajar mengajar 

4. Guru memotivasi siswa dan dengan memberi penjelasan 

tentang materi pokok Aritmatika Sosial 

15 menit 

Inti 

(65menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap Orientasi 

5. Guru menyampaikan  materi yang akan dipelajari oleh siswa 

yaitu sub pokok  bahasan yang dibahas  harga pembelian, 

harga penjualan,untung,dan rugi 

6. Guru menjelaskan tentang transaksi kapan  dikatakan  harga 

pembelian,harga penjualan ,untung  dan rugi 

7. Guru meminta    siswa untuk  bercerita tentang transaksi  jual 

beli yang pernah mereka lakukan 

15 menit 

 

 

Latihan Partisipan  

8. Guru meminta siswa membentuk menjadi 3 kelompok,setiap 

kelompok  bermain  peran dalam  kegiatan ekonomi 

9. Guru meminta siswa  membentuk 2 kelompok  berperan 

masing-masing sebagai pemilik  toko pakaian , dan toko alat 

tulis 

10. Kemudian guru meminta tiap kelompok yang berperan 

sebagai pemilik toko,menentukan jenis barang ,jumlah, dan 

harga 

20 menit 
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Pelaksanaan Simulasi  

11. Guru meminta siswa dibagi menjadi 1 kelompok berperan 
sebagai pembeli 

12. Tiap kelompok menentukan modal yang dimiliki (jumlah 
uang yang dimiliki) 

13. Guru meminta siswa membuat uang tiruan dari  kertas ,dan 
membelanjakan uangnya kedua toko tersebut. 

15 menit 

 

Pemantapan Partisipan 

14. Guru memberikan ringkasan mengenai kejadian dan 
persepsi yang timbul selama pembelajaran 

15. Guru meminta  siswa dapat menghitung harga beli 
keseluruhan,harga per unit  dari barang yang dijual ,untung 
dan rugi 

16. Guru meminta setiap kelompok mendiskusikan hasilnya 
dan membuat   laporan dan mempresentasikannya didepan 
kelas 

15 menit 

 

Penutup  17. Guru meminta siswa dapat memberikan tanggapan terhadap 
proses pelaksanaan pembelajaran  

18. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan menginformasikan 
materi untuk pertemuan selanjutnya dan menutup 
pembelajaran dengan  berdoa bersama kemudian memberi 
salam. 

10 menit 

 
G. Penilaian 

a. Teknik Penilaian : Observasi 

b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi 

Mataram, 7 Mei 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP)  

SIKLUS I (pertemuan II) 

Satuan Pendidikan  : MTs.Baitul Hidayah NW  Midang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/ Genap 

Materi Pokok   : Aritmatika Sosial 

Alokasi Waktu  : 2× 45 Menit (1 x Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1 :  Menghargai dan menganut ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghargai dan menghayati prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), sanun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaanya. 

KI 3        :  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar 

4.11 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmetika sosial (penjualan, pembelian, 

potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, netto, tara.. 

C. Materi 

 Harga penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian dan impas 
 Presentasi untung dan rugi 
 

D. Metode  : Simulasi Aktif 

 



 

67 
  

E. Sumber Belajar 

3. Buku Paket Matematika Siswa MTs.Baitul  Hidayah    Nw   Midang dan  Berlogika 

dengan  matematikaSemester/Genap . 

4. Buku-buku  penunjang diperpustakaan 

F. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Guru memberikan Salam pembuka dan mengarahkan siswa 

untuk berdo’a 

2. Guru mengabsensi siswa 

3. Guru menanyakan keadaan siswa atau kondisi siswa sebelum 

proses belajar mengajar 

4. Guru memotivasi siswa dan dengan memberi penjelasan tentang 

materi pokok Aritmatika Sosial 

 

15 

menit 

Inti(65menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap Orientasi 

5. Guru menyampaikan materi yang akan  dipelajari oleh  siswa 

yaitu sub pokok bahasan yang dibahas tentang Persentase 

Keuntungan atau Kerugian 

6. Guru menjelaskan tentang  transaksi  kapan dikatakan  

Persentase Keuntungan atau Kerugian 

7. Guru Meminta siswa untuk bercerita tentang transaksi  Untung 

dan Rugi yang pernah mereka lakukan 

15 

menit 

 

 

Latihan Partisipan  

8. Guru meminta siswa membentuk kelompok menjadi 3 

kelompok,setiap kelompok  bermain  peran dalam  kegiatan 

ekonomi 

9. Guru meminta siswa  membentuk 2 kelompok  berperan 

masing-masing sebagai pemilik  toko pakaian  ,dan toko alat 

tulis 

10. Kemudian guru meminta tiap kelompok yang berperan sebagai 

pemilik  toko,menentukan jenis barang, jumlah ,untung atau 

20 

menit 
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rugi 

Pelaksanaan Simulasi  

11. Guru meminta siswa membagi menjadi 1 kelompok berperan 
sebagai pembeli 

12. Tiap kelompok menentukan modal yang dimiliki, sisa uang 
yang dibelanjakan 

13. Guru meminta  siswa membuat uang tiruan dari  kertas ,dan 
membelanjakan uangnya kedua toko tersebut. 

15 

menit 

 

Pemantapan Partisipan 

14. Guru memberikan ringkasan mengenai kejadian dan persepsi 
yang timbul selama pembelajaran 

15. Guru meminta siswa dapat menghitung  harga beli   kseluruhan 
dari barang yang dijual ,untung dan rugi 
16.  Guru meminta setiap  kelompok mendiskusikan hasilnya  dan 
membuat laporan dan mempresentasikannya didepan kelas 

15 

menit 

 

Penutup  17. Guru meminta siswa dapat memberikan tanggapan terhadap proses 
pelaksanaan pembelajaran  

18. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan menginformasikan 
materi untuk pertemuan selanjutnya dan menutup pembelajaran 
dengan  berdoa bersama kemudian memberi salam. 

10 

menit 

 

2. Penilaian 

a. Teknik Penilaian : Observasi 

b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi 

Mataram, 9 Mei 2019 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP)  

SIKLUS II (Pertemuan I) 

 

Satua Pendidikan  : MTs.Baitul Hidayah Nw Midang Gunung Sari 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/ Genap 

Materi Pokok   : Aritmatika Sosial 

Alokasi Waktu  : 2 × 45 Menit (1 x Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1 :  Menghargai dan menganut ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 :  Menghargai dan menghayati prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), sanun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaanya. 

KI 3 :  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4 :  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

B. Kompetensi Dasar 

3.11 Menganalisis Aritmetika Sosial (penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, 

bunga tunggal, presentase,  bruto, netto, tara). 

C. Materi  

 Menentukaan Bunga Tunggal 

D. Metode Pembelajaran 

Metode  : Simulasi Aktif 

E. Sumber Belajar 

1. Buku paket MTs. Baitul Hidayah Nw Midang Gunung Sari dan Berlogika dengan 

matematika Semester/Genap  

2. Buku –buku penunjang diperpustakaan 
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F. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Guru memberikan Salam pembuka dan mengarahkan 

siswa untuk berdo’a 

2. Guru mengabsensi siswa 

3. Guru menanyakan keadaan siswa atau kondisi siswa 

sebelum proses belajar mengajar 

4. Guru memotivasi siswa dan dengan memberi 

penjelasan tentang materi pokok Aritmatika Sosial 

 

15 menit 

Inti (65 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap Orientasi 

5. Guru memulai dengan menyampaikan materi yang 

akan dipelajari oleh siswa yaitu sub pokok bahasan 

yang dibahas Kegunaan Bunga Tunggal 

6. Menjelaskan tentang transaksi kapan dikatakan 

Kegunaan Bunga Tunggal  

7. Guru Meminta siswa untuk bercerita tentang 

transaksi yang pernah mereka lakukan  

 

15 menit 

 

 

Latihan Partisipan  

8. Guru meminta siswa membentuk menjadi 3 

kelompok,setiap kelompok  bermain  peran dalam  

kegiatan ekonomi 

9. Guru meminta siswa  membentuk 2 kelompok  

berperan masing-masing sebagai pemilik  toko 

pakaian , dan toko alat tulis 

10. Kemudian guru meminta tiap kelompok yang 

berperan sebagai pemilik toko,menentukan jenis 

barang ,jumlah, dan harga  

20  menit 

 

 

 

 



 

71 
  

Pelaksanaan Simulasi  

11. Guru meminta siswa dibagi menjadi 1 kelompok 
berperan sebagai pembeli 

12. Tiap kelompok menentukan modal yang dimiliki 
(jumlah uang yang dimiliki) 

13. Guru meminta siswa membuat uang tiruan dari  
kertas ,dan membelanjakan uangnya kedua toko 
tersebut. 

15 menit 

 

Pemantapan Partisipan 
14. Guru memberikan ringkasan mengenai kejadian 

dan persepsi yang timbul selama pembelajaran 
15. Guru meminta  siswa dapat menghitung harga beli 

keseluruhan,harga per unit  dari barang yang dijual 
,untung dan rugi 

16. Guru meminta setiap kelompok mendiskusikan 
hasilnya dan membuat   laporan dan 
mempresentasikannya didepan kelas 

15 menit 

 

Penutup  17. Guru meminta siswa dapat memberikan tanggapan 
terhadap proses pelaksanaan pembelajaran  

18. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan 
menginformasikan materi untuk pertemuan 
selanjutnya dan menutup pembelajaran dengan  
berdoa bersama kemudian memberi salam. 

10 menit 

 

G. Penilaian 

Teknik Penilaian : Observasi 

 Bentuk Instrumen : Lembar observasi 

 

Mataram, 14Mei 2019 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP)  

SIKLUS II (Pertemuan II) 

 

Satua Pendidikan  : MTs.Baitul Hidayah Nw Midang Gunung Sari 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/ Genap 

Materi Pokok   : Aritmatika Sosial 

Alokasi Waktu  : 2 × 45 Menit (1 x Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1 :  Menghargai dan menganut ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 :  Menghargai dan menghayati prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), sanun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaanya. 

KI 3 :  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4 :  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

B. Kompetensi Dasar 

3.11 Menganalisis Aritmetika Sosial (penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, 

bunga tunggal, presentase,  bruto, netto, tara). 

C. Materi  

 Menentukaan Bunga Tunggal 

D. Metode Pembelajaran 

Metode  : Simulasi Aktif 

E. Sumber Belajar 

1. Buku paket MTs. Baitul Hidayah Nw Midang Gunung Sari dan Berlogika dengan 

matematika Semester/Genap  

2. Buku –buku penunjang diperpustakaan 
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F. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Guru memberikan Salam pembuka dan mengarahkan 

siswa untuk berdo’a 

2. Guru mengabsensi siswa 

3. Guru menanyakan keadaan siswa atau kondisi siswa 

sebelum proses belajar mengajar 

4. Guru memotivasi siswa dan dengan memberi 

penjelasan tentang materi pokokAritmatika Sosial 

 

15 menit 

Inti (65 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap Orientasi 

5. Guru memulai dengan menyampaikan materi yang 

akan dipelajari oleh siswa yaitu sub pokok bahasan 

yang dibahas bruto,netto, dan tara 

6. Menjelaskan tentang transaksi kapan dikatakan 

Kegunaan bruto,netto, dan tara 

7. Guru Meminta siswa untuk bercerita tentang 

transaksi yang pernah mereka lakukan  

 

15 menit 

 

 

Latihan Partisipan  

8. Guru meminta siswa membentuk menjadi 3 

kelompok,setiap kelompok  bermain  peran dalam  

kegiatan ekonomi 

9. Guru meminta siswa  membentuk 2 kelompok  

berperan masing-masing sebagai pemilik  toko 

pakaian , dan toko alat tulis 

10. Kemudian guru meminta tiap kelompok yang 

berperan sebagai pemilik toko,menentukan jenis 

barang ,jumlah, dan harga  

20  menit 
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Pelaksanaan Simulasi  

11. Guru meminta siswa dibagi menjadi 1 kelompok 
berperan sebagai pembeli 

12. Tiap kelompok menentukan modal yang dimiliki 
(jumlah uang yang dimiliki) 

13. Guru meminta siswa membuat uang tiruan dari  
kertas ,dan membelanjakan uangnya kedua toko 
tersebut. 

15 menit 

 

Pemantapan Partisipan 
14. Guru memberikan ringkasan mengenai kejadian 

dan persepsi yang timbul selama pembelajaran 
15. Guru meminta  siswa dapat menghitung harga beli 

keseluruhan,harga per unit  dari barang yang dijual 
,untung dan rugi 

16. Guru meminta setiap kelompok mendiskusikan 
hasilnya dan membuat   laporan dan 
mempresentasikannya didepan kelas 

15 menit 

 

Penutup  17. Guru meminta siswa dapat memberikan tanggapan 
terhadap proses pelaksanaan pembelajaran  

18. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan 
menginformasikan materi untuk pertemuan 
selanjutnya dan menutup pembelajaran dengan  
berdoa bersama kemudian memberi salam. 

10 menit 

 

G. Penilaian 

Teknik Penilaian : Observasi 

 Bentuk Instrumen : Lembar observasi 

Mataram, 16 Mei 2019 
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Lampiran 2 

  SOAL EVALUASI SIKLUS I 

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar ! 

NO SOAL 
1. Mia membeli baju seharga Rp 150.000,00.Kemudian baju itu dijual lagi dengan harga 

Rp 165.000,00. Berapa persen keuntungan yang diperoleh Mia ? 
2. Suatu ketika pak Hadi memberi dua karung beras dengan jenis yang berbeda. Karung 

pertama tertulis neto 25 kg dibeli dengan harga Rp 260.000,00. Karung kedua 
tertuliskan neto 25 dibeli dengan harga Rp280.000,00. Pak Hadi mencampur kedua 
jenis beras tersebut, kemuadian mengemasinya dalam ukuran neto 5 kg. Tentukan 
harga jual beras tersebut agar Pak Hadi untung 20% 
 

3. Tentukan kondisi berikut yang menunjukkan kondisi untung, rugi, atau impas serta 
tentukan besarnya untung atau rugi dari pengeluaran dan pemasukan sebagai berikut 
 
 
NO 

Pemasukan 
(Rupiah) 

Pengeluaran 
(Rupiah) 

 

Untung /Rugi/ 
Impas 

1. 1.000.000 900.000  
2. 1.000.000 1.200.000  
3. 2.000.000 2.000.000  
4. 1.500.000 1.550.000  

 

4. Ahmad membeli sepeda motor dengan harga Rp 4.000.000,00 sepeda itu ia jual 
dengan harga  Rp 4 .200.000,00, Tentukan presentase untungannya  
 

5. seorang penjual nasi pengeluaran Rp 2.750.000,00 untuk menjalankan usahanya. Jika 
pada hari itu dia menanggung kerugian  sebesar  Rp.150.000,00, Tentukan  besarnya 
pendapatan yang didapatkan pada hari itu  
. 
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LEMBAR JAWABAN  

EVALUASI SIKLUS 1 

NO JAWABAN SKOR TOTAL 
SKOR 

1. Diketahui : Harga pembelian = Rp 150.000,00 
                   Harga penjualan  = Rp 165.000,00 
Keuntungan = Rp 1650.000,00 – Rp 150.000,00 
                     = Rp 15.000,00 
Ditanya : Presentase keuntungan ? 
Jawab  
Presentase keuntungan = 푢푛푡푢푛푔	

퐻푎푟푔푎	푝푒푚푏푒푙푖푎푛	 x 100% 
 
                                      = 푅푝15.000,00

푅푝	150	.000,00 x 100% 
                                       = 10% 
Maka, persentase  keuntungan yang diperoleh mia yaitu 10% 

2 
 

2 
      
      
 
    2 
 
    2 
 
 
    2       

 
 
 
 
 
 

10 

2. Diketahui  
          Karung Pertama netto 25 kg dengan harga 260.000,00, 
          Karung Kedua netto 25 kg dengan harga 280.000,00, 
           
Ditanya  
         Harga Jual beras dengan netto 5 kg agar pak hadi untung 20%? 
 
Sehingga : 
 
Harga beli keseluruhan = harga sekarung beras pertama + harga sekarung beras kedua  
Harga beli keseluruhan = Rp 260.000,00,+ Rp 280.000,00,= Rp 540.000,00, 
Berat beras (netto) keseluruhan = berat beras (netto) karung pertama + berat beras 
(netto) karung kedua 
Berat beras (netto) keseluruhan = 25 kg+25 kg = 50 kg 
Harga beli beras per kg = harga beli keseluruhan : berat beras (neto)keseluruhan  
Harga beli beras per kg = Rp 540.000 : 50 = Rp 10.800.00 
Karena akan dijual per 5kg, hitung dulu harga beli per 5kg harga beli beras per 5 kg 
                         = 5 x Rp 10.800.000 = Rp 54.000,00, 
Harga jual    = harga beli + keuntungan atau  harga jual  
                     = (100%+presentase keuntungan) x harga beli  
 harga jual per 5 kg beras =(100%+20%) x Rp 54.000,00, 
                                          =120% x Rp 54.000.00, 
                                          = 120

100	 x Rp 54.000.00, 

                                           =	  x Rp 54.000.00, 
                                        = Rp 64.800,00,  
Jadi harga jual beras  dengan netto 5 kg tersebut   adalah Rp 64.800,00, 

1 
 
 
 
 

    1 
 
 
    1 
    1 
    1 
 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    2 
    1 
    2 
    1 
    1 
    1 
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3. 1. Pemasukan  = Rp 1.000.000,00, 
    Pengeluaran = Rp 900.000,00  
    Pemasukan lebih besar dari pengeluaran jadi kondisi yang terjadi adalah untung 
    Keuntungan = pemasukan-pengeluaran 
                        = Rp 1.000.000,00 - Rp900.000,00 
                        = Rp 100.000, 
 
2. Pemasukan  = Rp 1.000.000,00, 
    Pengeluaran = Rp 1.200.000,00  
    Pemasukan lebih kecil dari  pengeluaran, jadi kondisi yang terjadi adalah rugi. 
        Kerugian = pengeluaran – pemasukan  
                        = Rp1.200.000,00,-Rp1.000.000,00, 
                        = Rp200.000,00, 
 
3.  Pemasukan  = Rp 2.000.000,00, 
     Pengeluaran = Rp 2.000.000,00, 
 Pemasukan sama dengan pengeluaran, jadi kondisi yang terjadi adalah impas 
 
4. Pemasukan  = Rp 1.500.000,00, 
     Pengeluaran = Rp 1.550.000,00, 
  Pemasukan lebih kecil dari pengeluaran, jadi kondisi yang terjadi adalah rugi 
 Kerugian  = pengeluaran – pemasukan  
                  = Rp 1.550.000,00,- Rp 1.500.000,00, 
                  = Rp 50.000.00, 

1 
 

3 
1 
2 
 
 

1 
 

3 
     1 

2 
 
 

1 
 

3 
 

1 
 

3 
1 
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4.  Diketahui : 
 Harga pembelian (modal) sebesar Rp 4.000.000,00, dan harga penjualan sebesar  
 Rp 4.200.000,00 
Ditanya Presentase Keuntungan? 
 
Sehingga: 
       Untung = harga penjualan-harga pembelian 
       Untung = Rp 4.200.000,00,-Rp 4.000.000,00, = Rp 200.000,00, 
Persentase untung =[untung : harga pembelian(modal)] x 100% 
Persentase untung =[ 200.000 : 4.000.00] x 100% 
Persentase untung =[1:20] x 100% 
Persentase untung = 5%  
          Jadi presentase keuntungan yang di dapatkan Ahmad adalah 5% 

1 
 
 

1 
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     3 
     4 
     4 
     4  
     4 

 
 
 
 

    25 

5. Diketahui modal sebesar Rp2.750.000,00  
                 kerugian sebesar Rp 150.000,00,  
  
Ditanya besar pendapatan pada hari itu? 
  
Sehingga : 
                  Rugi = harga pembelian (modal) – harga penjualan  
Harga penjualan = harga pembelian(modal)-rugi  
Harga penjualan = 2.750.000-150.000 
Harga penjualan = 2.600.000 
      Jadi jika seorang penjual nasi mengeluarkan modal sebesar Rp2.750.000,00, dan 
mengalami kerugian sebesar 150.000,maka besar pendapatan yang didapatkan pada 

2 
 
 

1 
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hari itu adalah  Rp 2.600.000,  
  

 Jumlah  100 
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SOAL EVALUASI SIKLUS II 

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar ! 

NO SOAL 
1. Seorang pedagang membeli 20 karung beras. Di setiap  karung beras tertulis netto 80 

kg. Setelah di timbang , berat seluruhnya 1.610 kg. Berapakah  tara setiap karung ? 
 

2. Suatu ketika Zainul pergi ke toko baju di suatu mall. Zainul menemui suatu baju 
dengan merek sama. Toko A menuliskan harga baju Rp80.000,00 dengan diskon 20%. 
sedangkan toko B menuliskan harga Rp90.000,00 dengan diskon 30%. baju ditoko 
manakah yang sebaiknya dibeli oleh Zainul? 
 

3. Pak Rahman membeli 2 karung beras  masing- masing beratnya 1 kuintal denga tara 
2,5% .Harga pembelian setiap  karung beras Rp 200.000,00. Sisa beras itu dijual 
dengan harga Rp 2.400,00 per kg, maka besar keuntungan adalah ? 

4. Pak Yudi akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga sebesar 12% 
pertahun. Besar bunga uang yang dipinjam oleh Pak Yudi selama 9 bulan adalah 
 Rp 72.000.00, Tentukan jumlah uang yang dipinjam oleh Pak Yudi dari Bank 
tersebut. 
  

5. Untuk memperbaki kamar rumahnya ,Pak Deden meminjam uang di bank sebesar Rp 
1.500.000,00 dengan bunga 15% per tahun .Berapakah uang angsuran yang harus 
dibayar Pak Deden tiap bulan ? 
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LEMBAR JAWABAN  

EVALUASI SIKLUS II 

NO JAWABAN SKOR TOTAL 
SKOR 

1. Diketahui: 
    Bruto = 1.610 kg  
    Netto = 20 x 80 = 1.600 kg  
    Tara  = Bruto – netto  
             =  1.610 kg – 1.600 kg  
             = 10 kg 
  Tara setiap karung = 	   = 0,5 k 
Jadi, tara setiap karung 0,5 kg 
 

 
2 
3 
2 
 

5 
  

5 
3 

 
 
 

20 

2. Diketahui: 
Toko A harga baju Rp80.000,00 dengan diskon 20% 
         Toko B harga baju Rp90.000,00 dengan diskon 30% 
Ditanya: 
         Di toko manakah yang sebaiknya dibeli pak Zainul? 
Sehingga : 
Toko A harga baju Rp80.000,00 dengan diskon 20%, sehingga 
diskon =  x 80.000 
diskon = 20 x 800 
diskon = Rp 16.000 
 
harga bersih = harga kotor - diskon 
harga bersih = 80.000 - 16.000 
harga bersih = Rp 64.000 
 
Toko B harga baju Rp90.000,00 dengan diskon 30%, sehingga 
diskon =  x 90.000 
diskon = 30 x 900 
diskon = Rp 27.000 
harga bersih = harga kotor - diskon 
harga bersih = 90.000 - 27.000 
harga bersih = Rp 63.000 
Jadi, baju yang sebaiknya dibeli oleh Zainul adalah toko B, karena 
harga lebih mahal tetapi diskon lebih besar daripada toko A. 
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3. Diketahui: 
Brotu (berat kotor ) 1 karung  
Beras 1 = kuintal = 100 kg 
Tara  (potongan berat ) 1 kantong  
Beras (dalam % ) = 2,5 % 
Harga beli (HB) 1 karung beras = Rp 200.000,00 
Harga beras per kg  = Rp 2.400,00 
Ditanyakan : Keuntungan (Rp) 
Penyelasaian : 
Tara (potongan berat) 1 karung  
Beras (dalam kg )= tara (%) x Bruto 
                            =  2,5 % x 100 kg 
                            = 2,5 %/100x 100 kg 
                            = 2,5 kg 
Neto (berat bersih) 1 karung beras = bruto (BK) – tara (PB) 
                             = 100 kg -2,5 k 
                             = 97,5 kg 
Harga jual (HJ) sisa beras = netto (BB) x harga beras per kg 
                              = 97.5 kg x Rp 2.400,00 
                              = Rp 234.000,00 
Keuntungan (Rp) penjualan beras = harga jual (HJ) – harga beli 
(HB) 
                            = Rp 234.000,00 -  Rp 200.000 = Rp 34.000,00 

 
1 
1 
1 
1 
1 
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4.  Diketahui : 
Bunga = Rp 72.000 
suku bunga = 12 % 
lama pinjaman = 9 bulan 
Ditanya :  
               Berapakah jumlah uang yang dipinjam oleh Pak Yudi? 
Sehingga : 
bunga = 	푥	  x pinjaman 
 
Rp 72.000 = 	푥	  x pinjaman 
 
Rp 72.000 =  × pinjaman 
 
Pinjaman =  × 72.000 
                = Rp 100 × Rp 8000 
                = Rp 800.000 
Jadi jumlah uang yg dipinjam oleh pak Yudi di bank tersebut 
adalah Rp 800.000,  
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5.  Diketahui : 
Besar modal pinjaman = Rp 1.500.000,00 
Bunga satu tahun         = 15% x Rp 1.500.000,00 
                                     = Rp 225.000,00 
Uang angsuran yang harus dibayar tiap bulan  
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3 
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                                     =  	 . . 	 . ,  

                                     =  	 . . ,  

                                      = Rp 143.750,00 
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 Jumlah  100 
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Lampiran 3 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU 

SIKLUS I 

PERTEMUAN I 

NAMA GURU                : NUR RAHMAWATI 

MATA PELAJARAN   : MATEMATIKA 

Petunjuk : 

Berikan penilaian (√) pada masing-masing deskriptor  aktivitas guru yang memiliki kriterial : 

 Kriterial Ya diberikan jika guru memenuhi deskriptor aktivitas pada 
pelaksanaan belajar mengajar . 

 Kriterial Tidak diberikan jika guru tidak memenuhi deskriptor aktivitas pada 
pelaksanaan proses belajar mengajar . 

Dengan ketentuan pedeoman penskoran :  

1. Skor  4 diberikan  jika 3 deskriptor  yang diamati tampak  
2. Skor  3 diberikan  jika 2 deskriptor  yang diamati tampak  
3. Skor  2 diberikan  jika 1 deskriptor  yang diamati tampak 
4. Skor  1 diberikan  jika tidak ada deskriptor  yang diamati tampak 

No  Aspek yang diamati Hasil pengamatan 

     Deskriptor   
Skor 

   Ya Tidak 

1.  Pendahuluan    
 1. Guru memberikan salam pembuka dan 

mengarahkan siswa untuk berdo’a 
  

2. Guru mengabsen siswa   
3. Guru menanyakan keadaan siswa atau 

kondisi siswa sebelum  proses belajar 
mengajar 

  

4. Guru memotifasi siswa dan dengan 
memberi penjelasan tentang  materi pokok 
Aritmatika Sosial 

  

2. Tahpap Orientasi    

 5. Guru menyampaikan materi yang akan 
dipelajari oleh siswa  yaitu sub pokok 
bahasan yang dibahas  harga jual,harga 
pembelian, untung dan rugi. 
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6. Guru menjelaskan  tentang transaksi kapan 
dikatakan   harga jual,harga pembelian, 
untung dan rugi 

  

7. Guru meminta siswa untuk bercerita 
tentang transaksi   jual beli  

  

3. Latihan Partisipan     
 
  8. Guru meminta siswa  membentuk 

kelompok menjadi 3 kelompok , setiap 
kelompok bermain peran dalam kegiatan 
ekonomi 

  

9. Guru meminta siswa membagi  2  
kelompok berperan masing-masing sebagai 
pemilik toko pakaian , dan toko alat tulis 

  

10. Kemudian guru meminta tiap kelompok 
yang berperan sebagai pemilik toko , 
menentukan nama barang,jumlah, dan 
harga 

  

4. Pelasksanaan Simulasi    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Guru meminta siswa  membagi menjadi 1 
kelompok berperan sebagai pembeli 

  

12. Tiap kelompok menentukan modal yang 
dimiliki (jumlah uang yang dimiliki) 

  

13. Guru meminta siswa membuat uang tiruan 
dari kertas , dan membelanjakannya kedua 
toko tersebut 

  

5. Pemantapan Partisipan    

 14. Guru memberi ringkasan menenai kejadian 
dan presepsi yang timbul selama pelajaran 

  

15. Guru meminta siswa dapat menentukan 
barang yang akan dibeli  dan menentukan 
jumlah barang yang akan dibeli 

  

16. Guru meminta siswa setiap kelompok 
mendiskusikan hasilnya dan membuat 
laporan dan mempresentasikannya didepan 
kelas 

  

6. Penutup    

 17. Guru meminta siswa dapat memberikan 
tanggapan terhadap proses pelaksanaan 
pembelajaran 
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Mataram, 07  Mei  2019 
Observer 

 
 
 
 Hj. Ariana Fibriandhini, S.Pd 
 NIP -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU 

18. Guru mengakhiri kegiatan belajar mengajar 
dengan menginformasikan materi untuk 
pertemuan selanjutnya dan menutup 
pelajaran dengan berdo’a bersama 
kemudian memberi salam 

  

 Total Skor    

 Banyak Aspek yang diamati    

 Rata-rata Skor    
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SIKLUS I 

PERTEMUAN II 

NAMA GURU                 : NUR RAHMAWATI 

MATA PELAJARAN    : MATEMATIKA 

Petunjuk : 

Berikan penilaian (√) pada masing-masing deskriptor  aktivitas guru yang memiliki kriterial : 

 Kriterial Ya diberikan jika guru memenuhi deskriptor aktivitas pada 
pelaksanaan belajar mengajar . 

 Kriterial Tidak diberikan jika guru tidak memenuhi deskriptor aktivitas pada 
pelaksanaan proses belajar mengajar . 

Dengan ketentuan pedeoman penskoran :  

1. Skor  4 diberikan  jika 3 deskriptor  yang diamati tampak  
2. Skor  3 diberikan  jika 2 deskriptor  yang diamati tampak  
3. Skor  2 diberikan  jika 1 deskriptor  yang diamati tampak 
4. Skor  1 diberikan  jika tidak ada deskriptor  yang diamati tampak 

No  Aspek yang diamati Hasil pengamatan 

     Deskriptor   
Skor 

   Ya Tidak 

1.  Pendahuluan    
 1. Guru memberikan salam pembuka 

dan mengarahkan siswa untuk 
berdo’a 

  

2. Guru mengabsen siswa   
3. Guru menanyakan keadaan siswa 

atau kondisi siswa sebelum  proses 
belajar mengajar 

  

4. Guru memotifasi siswa dan dengan 
memberi penjelasan tentang  materi 
pokok Aritmatika Sosial 

  

2. Tahpap Orientasi    

 5. Guru menyampaikan materi yang 
akan dipelajari oleh siswa  yaitu sub 
pokok bahasan yang dibahas 
presentase keuntungan dan 
presentase kerugian  

   

6. Guru menjelaskan  tentang transaksi   
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kapan dikatakan   presentase 
keuntungan dan presentase kerugian 

7. Guru meminta siswa untuk bercerita 
tentang transaksi jual beli yang 
pernah mereka lakukan 

  

3. Latihan Partisipan     
 
  8. Guru meminta siswa  membentuk 

kelompok menjadi 3 kelompok , 
setiap kelompok bermain peran 
dalam kegiatan ekonomi 

  

9. Guru meminta siswa membagi  2  
kelompok berperan masing-masing 
sebagai pemilik toko pakaian , dan 
toko alat tulis 

  

10. Kemudian guru meminta tiap 
kelompok yang berperan sebagai 
pemilik toko , menentukan nama 
barang,jumlah, dan harga 

  

4. Pelasksanaan Simulasi    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Guru meminta siswa  membagi 
menjadi 1 kelompok berperan 
sebagai pembeli 

  

12. Tiap kelompok menentukan modal 
yang dimiliki (jumlah uang yang 
dimiliki) 

  

13. Guru meminta siswa membuat uang 
tiruan dari kertas , dan 
membelanjakannya kedua toko 
tersebut 

  

5. Pemantapan Partisipan    

 14. Guru memberi ringkasan menenai 
kejadian dan presepsi yang timbul 
selama pelajaran 

  

15. Guru meminta siswa dapat 
menentukan barang yang akan 
dibeli  dan menentukan jumlah 
barang yang akan dibeli 

  

16. Guru meminta siswa setiap 
kelompok mendiskusikan hasilnya 
dan membuat laporan dan 
mempresentasikannya didepan 
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Mataram, 09  Mei  2019 
Observer 

 
 
 
 Hj. Ariana Fibriandhini, S.Pd 
 NIP -  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

kelas 
6. Penutup    

 17. Guru meminta siswa dapat 
memberikan tanggapan terhadap 
proses pelaksanaan pembelajaran 

  

18. Guru mengakhiri kegiatan belajar 
mengajar dengan 
menginformasikan materi untuk 
pertemuan selanjutnya dan menutup 
pelajaran dengan berdo’a bersama 
kemudian memberi salam 

  

 Total Skor    

 Banyak Aspek yang diamati    

 Rata-rata Skor    
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU 

SIKLUS II 

PERTEMUAN I 

NAMA GURU                : NUR RAHMAWATI 

MATA PELAJARAN   : MATEMATIKA 

Petunjuk : 

Berikan penilaian (√) pada masing-masing deskriptor  aktivitas guru yang memiliki kriterial : 

 Kriterial Ya diberikan jika guru memenuhi deskriptor aktivitas pada 
pelaksanaan belajar mengajar . 

 Kriterial Tidak diberikan jika guru tidak memenuhi deskriptor aktivitas pada 
pelaksanaan proses belajar mengajar . 

Dengan ketentuan pedeoman penskoran :  

1. Skor  4 diberikan  jika 3 deskriptor  yang diamati tampak  
2. Skor  3 diberikan  jika 2 deskriptor  yang diamati tampak  
3. Skor  2 diberikan  jika 1 deskriptor  yang diamati tampak 
4. Skor  1 diberikan  jika tidak ada deskriptor  yang diamati tampak  

No  Aspek yang diamati Hasil pengamatan 

     Deskriptor   
Skor 

   Ya Tidak 

1.  Pendahuluan    
 1. Guru memberikan salam pembuka 

dan mengarahkan siswa untuk 
berdo’a 

  

2. Guru mengabsen siswa   
3. Guru menanyakan keadaan siswa 

atau kondisi siswa sebelum  proses 
belajar mengajar 

  

4. Guru memotifasi siswa dan dengan 
memberi penjelasan tentang  materi 
pokok Aritmatika Sosial 

  

2. Tahpap Orientasi    

 5. Guru menyampaikan materi yang 
akan dipelajari oleh siswa  yaitu sub 
pokok bahasan yang dibahas 
kegunaan bunga tunggal  
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6. Guru menjelaskan  tentang transaksi 
kapan dikatakan  kegunaan bunga 
tunggal 

  

7. Guru meminta siswa untuk bercerita 
tentang transaksi  kegunaan bunga 
tunggal 

  

3. Latihan Partisipan     
 
  8. Guru meminta siswa  membentuk 

kelompok menjadi 3 kelompok , 
setiap kelompok bermain peran 
dalam kegiatan ekonomi 

  

9. Guru meminta siswa membagi  2  
kelompok berperan masing-masing 
sebagai pemilik toko pakaian , dan 
toko alat tulis 

  

10. Kemudian guru meminta tiap 
kelompok yang berperan sebagai 
pemilik toko , menentukan nama 
barang,jumlah, dan harga 

  

4. Pelasksanaan Simulasi    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Guru meminta siswa  membagi 
menjadi 1 kelompok berperan 
sebagai pembeli 

  

12. Tiap kelompok menentukan modal 
yang dimiliki (jumlah uang yang 
dimiliki) 

  

13. Guru meminta siswa membuat uang 
tiruan dari kertas , dan 
membelanjakannya kedua toko 
tersebut 

  

5. Pemantapan Partisipan    

 14. Guru memberi ringkasan menenai 
kejadian dan presepsi yang timbul 
selama pelajaran 

  

15. Guru meminta siswa dapat 
menentukan barang yang akan 
dibeli  dan menentukan jumlah 
barang yang akan dibeli 

  

16. Guru meminta siswa setiap 
kelompok mendiskusikan hasilnya 
dan membuat laporan dan 
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Mataram, 14  Mei  2019 
Observer 

 
 
 
 Hj. Ariana Fibriandhini, S.Pd 
 NIP -  

 

 

 

 

 

 

 

 

mempresentasikannya didepan 
kelas 

6. Penutup    

 17. Guru meminta siswa dapat 
memberikan tanggapan terhadap 
proses pelaksanaan pembelajaran 

  

18. Guru mengakhiri kegiatan belajar 
mengajar dengan 
menginformasikan materi untuk 
pertemuan selanjutnya dan menutup 
pelajaran dengan berdo’a bersama 
kemudian memberi salam 

  

 Total Skor    

 Banyak Aspek yang diamati    

 Rata-rata Skor    
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU 

SIKLUS II 

PERTEMUAN II 

NAMA GURU                : NUR RAHMAWATI 

MATA PELAJARAN   : MATEMATIKA 

Petunjuk : 

Berikan penilaian (√) pada masing-masing deskriptor  aktivitas guru yang memiliki kriterial : 

 Kriterial Ya diberikan jika guru memenuhi deskriptor aktivitas pada 
pelaksanaan belajar mengajar . 

 Kriterial Tidak diberikan jika guru tidak memenuhi deskriptor aktivitas pada 
pelaksanaan proses belajar mengajar . 

Dengan ketentuan pedeoman penskoran :  

1. Skor  4 diberikan  jika 3 deskriptor  yang diamati tampak  
2. Skor  3 diberikan  jika 2 deskriptor  yang diamati tampak  
3. Skor  2 diberikan  jika 1 deskriptor  yang diamati tampak 
4. Skor  1 diberikan  jika tidak ada deskriptor  yang diamati tampak  

 
No  Aspek yang diamati Hasil pengamatan 

     Deskriptor   
Skor 

   Ya Tidak 

1.  Pendahuluan    
 1. Guru memberikan salam pembuka 

dan mengarahkan siswa untuk 
berdo’a 

  

2. Guru mengabsen siswa   
3. Guru menanyakan keadaan siswa 

atau kondisi siswa sebelum  proses 
belajar mengajar 

  

4. Guru memotifasi siswa dan dengan 
memberi penjelasan tentang  materi 
pokok Aritmatika Sosial 

  

2. Tahpap Orientasi    

 5. Guru menyampaikan materi yang 
akan dipelajari oleh siswa  yaitu sub 
pokok bahasan yang dibahas  
kegunaan Brotu,Netto, dan Tara 
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6. Guru menjelaskan  tentang transaksi 
kapan dikatakan  kegunaan 
Brotu,Netto, dan Tara 

  

7. Guru meminta siswa untuk bercerita 
tentang transaksi   kegunaan 
Brotu,Netto, dan Tara 

  

3. Latihan Partisipan     
 
  8. Guru meminta siswa  membentuk 

kelompok menjadi 3 kelompok , 
setiap kelompok bermain peran 
dalam kegiatan ekonomi 

  

9. Guru meminta siswa membagi  2  
kelompok berperan masing-masing 
sebagai pemilik toko pakaian , dan 
toko alat tulis 

  

10. Kemudian guru meminta tiap 
kelompok yang berperan sebagai 
pemilik toko , menentukan nama 
barang,jumlah, dan harga 

  

4. Pelasksanaan Simulasi    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Guru meminta siswa  membagi 
menjadi 1 kelompok berperan 
sebagai pembeli 

  

12. Tiap kelompok menentukan modal 
yang dimiliki (jumlah uang yang 
dimiliki) 

  

13. Guru meminta siswa membuat uang 
tiruan dari kertas , dan 
membelanjakannya kedua toko 
tersebut 

  

5. Pemantapan Partisipan    

 14. Guru memberi ringkasan menenai 
kejadian dan presepsi yang timbul 
selama pelajaran 

  

15. Guru meminta siswa dapat 
menentukan barang yang akan 
dibeli  dan menentukan jumlah 
barang yang akan dibeli 

  

16. Guru meminta siswa setiap 
kelompok mendiskusikan hasilnya 
dan membuat laporan dan 
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Mataram, 16  Mei  2019 
Observer 

 
 
 
 Hj. Ariana Fibriandhini, S.Pd 
 NIP -  
 

 
       
 
 
 

 

 

mempresentasikannya didepan 
kelas 

6. Penutup    

 17. Guru meminta siswa dapat 
memberikan tanggapan terhadap 
proses pelaksanaan pembelajaran 

  

18. Guru mengakhiri kegiatan belajar 
mengajar dengan 
menginformasikan materi untuk 
pertemuan selanjutnya dan menutup 
pelajaran dengan berdo’a bersama 
kemudian memberi salam 

  

 Total Skor    

 Banyak Aspek yang diamati    

 Rata-rata Skor    
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Lampiran 4 

FORMAT OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I  

PERTEMUAN I 

NAMA GURU                  : NUR RAHMAWATI 
MATA PELAJARAN      : MATEMATIKA 
Petunjuk : 

1. Untuk penilaian kemunculan indikator yang diobservasi, diharapkan memberi tanda 
cek(√) Pada kolom kemunculan yang sesuai dengan penilaian observer. 

Pemberian skor: 
1. Skor 0 diberikan jika  0% ≤ x ≤ 20% dari siswa yang hadir (1-3 siswa) 
2. Skor 1 diberikan jika 20% ≤ x ≤ 40% dari siswa yang hadir (4-6 siswa) 
3. Skor 2 diberikan jika 40% ≤ x ≤ 60% dari siswa yang hadir (7-9 siswa) 
4. Skor 3 diberikan jika 60% ≤ x ≤ 80% dari siswa yang hadir (10-12  siswa) 
5. Skor 4 diberikan jika 100% ≤ x ≤ 80% dari siswa yang hadir (13-15  siswa) 

Komponen Simulasi Aktivitas Guru Skor 
1 2 3 4 

 A. Pendahuluan 
19. Menjawab Salam pembuka dan 

memperhatikan arahan guru untuk  
berdo’a 

20. Mendengarkan absensi  
21. Siswa  menyiapkan kondisinya sebelum 

proses belajar mengajar 
22. Ter motivasi siswa mendengar 

penjelasan guru tentang materi pokok 
Aritmatika Sosial 

    

Tahap Orientasi 23. Memahami materi yang akan dipelajari 
yaitu sub pokok  bahasan yang dibahas  
harga pebelian ,harga penjualan 
,keuntungan,dan kerugian. 

   6. Menjelaskan tentang transaksi kapan          
dikatakan  harga pebelian ,harga 
penjualan ,keuntungan,dan kerugian. 

  7. Siswa bercerita  tentang transaksi  jual      
beli yang pernah mereka lakukan 

    

Latihan Partisipan  8. Siswa  dibagi menjadi 3 
kelompok,setiap kelompok  bermain  
peran dalam  kegiatan ekonomi 

9. siswa  membagi 2 kelompok  berperan 
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masing-masing sebagai pemilik  toko 
pakaian dan toko alat tulis 

10. Kemudian siswa menentukan tiap      
kelompok yang berperan sebagai 
pemilik toko,menentukan jenis,jumlah, 
dan harga 

Pelaksanaan 
Simulasi  

11. Siswa dibagi menjadi 1 kelompok 
berperan sebagai pembeli 

12. Tiap kelompok menentukan modal 
yang dimiliki 

13. Siswa membuat uang tiruan dari  
kertas ,dan membelanjakan uangnya 
ketiga toko tersebut. 

    

Pemantapan 
Partisipan 

14. Siswa dapat menerima dan 
memahami ringkasan mengenai 
kejadian dan presepsi yang timbul 
selama pelajaran 

15. Siswa dapat menghitung harga beli 
keseluruhan  dari barang yang dijual 
,untung dan rugi 

16.  Setiap kelompok siswa 
mendiskusikan hasilnya dan 
membuat   laporan dan 
mempresentasikannya didepan kelas 

    

 B. Penutup 
17.  Siswa  dapat  menanggapi terhadap 

proses pelaksanaan pembelajaran  
18. Siswa menerima penjelasan guru dan 

informasi materi untuk pertemuan 
selanjutnya dan berdoa bersama 
kemudian menjawab  salam. 

    

 Jumlah     
 
Mataram, 07  Mei  2019 
Observer 

 
 
 
 Hj. Ariana Fibriandhini, S.Pd 
 NIP -  
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FORMAT OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I  

PERTEMUAN II 

NAMA GURU                  : NUR RAHMAWATI 
MATA PELAJARAN      : MATEMATIKA 
Petunjuk : 

1. Untuk penilaian kemunculan indikator yang diobservasi, diharapkan memberi tanda 
cek(√) Pada kolom kemunculan yang sesuai dengan penilaian observer. 

Pemberianskor: 
1. Skor 0 diberikan jika  0% ≤ x ≤ 20% dari siswa yang hadir (1-3 siswa) 
2. Skor 1 diberikan jika 20% ≤ x ≤ 40% dari siswa yang hadir (4-6 siswa) 
3. Skor 2 diberikan jika 40% ≤ x ≤ 60% dari siswa yang hadir (7-9 siswa) 
4. Skor 3 diberikan jika 60% ≤ x ≤ 80% dari siswa yang hadir (10-12  siswa) 
5. Skor 4 diberikan jika 100% ≤ x ≤ 80% dari siswa yang hadir (13-15  siswa) 

Komponen Simulasi Aktivitas Guru Skor 
1 2 3 4 

 A. Pendahuluan 
1. Menjawab Salam pembuka dan 

memperhatikan arahan guru untuk  
berdo’a 

2. Mendengarkan absensi  
3. Siswa  menyiapkan kondisinya 

sebelum proses belajar mengajar 
4. Ter motivasi siswa mendengar 

penjelasan guru tentang materi 
pokok Aritmatika Sosial 

    

Tahap Orientasi 5. Memahami materi yang akan 
dipelajari yaitu sub pokok  bahasan 
yang dibahas  Presentase 
keuntungan dan presentase 
kerugian. 

6.  Menjelaskan tentang transaksi 
Presentase keuntungan dan 
presentase kerugian. 

         7. Siswa bercerita  tentang transaksi  
jual      beli yang pernah mereka lakukan 

    

Latihan Partisipan  8. Siswa  dibagi menjadi 3 
kelompok,setiap kelompok  bermain  
peran dalam  kegiatan ekonomi 

9. siswa  membagi 2 kelompok  
berperan masing-masing sebagai 

    



 

98 
  

pemilik  toko pakaian dan toko alat 
tulis 

10. Kemudian siswa menentukan tiap      
kelompok yang berperan sebagai 
pemilik toko,menentukan jenis,jumlah, 
dan harga 

Pelaksanaan 
Simulasi  

11. Siswa dibagi menjadi 1 kelompok 
berperan sebagai pembeli 

12. Tiap kelompok menentukan modal 
yang dimiliki 

13. Siswa membuat uang tiruan dari  
kertas ,dan membelanjakan uangnya 
ketiga toko tersebut. 

    

Pemantapan 
Partisipan 

14. Siswa dapat menerima dan 
memahami ringkasan mengenai 
kejadian dan presepsi yang timbul 
selama pelajaran 

15. Siswa dapat menghitung harga 
beli keseluruhan  dari barang yang 
dijual ,untung dan rugi 

16.  Setiap kelompok siswa 
mendiskusikan hasilnya dan 
membuat   laporan dan 
mempresentasikannya didepan 
kelas 

    

 B. Penutup 
17.  Siswa  dapat  menanggapi terhadap 

proses pelaksanaan pembelajaran  
18. Siswa menerima penjelasan guru 

dan informasi materi untuk 
pertemuan selanjutnya dan berdoa 
bersama kemudian menjawab  
salam. 

    

 Jumlah     
 Mataram, 09 Mei  2019                                         
 Observer 

 
 

 Hj. Ariana Fibriandhini, S.Pd 
 NIP –  
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FORMAT OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II  

PERTEMUAN I 

NAMA GURU                  : NUR RAHMAWATI 
MATA PELAJARAN      : MATEMATIKA 
Petunjuk : 

1. Untuk penilaian kemunculan indikator yang diobservasi, diharapkan memberi tanda 
cek(√) Pada kolom kemunculan yang sesuai dengan penilaian observer. 

Pemberian skor: 
2. Skor 0 diberikan jika  0% ≤ x ≤ 20% dari siswa yang hadir (1-3 siswa) 
3. Skor 1 diberikan jika 20% ≤ x ≤ 40% dari siswa yang hadir (4-6 siswa) 
4. Skor 2 diberikan jika 40% ≤ x ≤ 60% dari siswa yang hadir (7-9 siswa) 
5. Skor 3 diberikan jika 60% ≤ x ≤ 80% dari siswa yang hadir (10-12  siswa) 
6. Skor 4 diberikan jika 100% ≤ x ≤ 80% dari siswa yang hadir (13-15  siswa) 

Komponen Simulasi Aktivitas Guru Skor 
1 2 3 4 

 A. Pendahuluan 
1. Menjawab Salam pembuka dan 

memperhatikan arahan guru untuk  
berdo’a 

2. Mendengarkan absensi  
3. Siswa  menyiapkan kondisinya sebelum 

proses belajar mengajar 
4. Ter motivasi siswa mendengar 

penjelasan guru tentang materi pokok 
Aritmatika Sosial 

    

Tahap Orientasi 5. Memahami materi yang akan dipelajari 
yaitu sub pokok  bahasan yang dibahas 
Bunga dan Tunggal 

   6 Menjelaskan tentang transaksi kapan          
dikatakan  Bunga dan Tunggal 

  7.  Siswa bercerita  tentang transaksi  jual 
beli yang pernah mereka lakukan 

    

Latihan Partisipan  8. Siswa  dibagi menjadi 3 kelompok,setiap 
kelompok  bermain  peran dalam  kegiatan 
ekonomi 
9. siswa  membagi 2 kelompok  berperan 

masing-masing sebagai pemilik  toko 
pakaian dan toko alat tulis 

10. Kemudian siswa menentukan tiap      
kelompok yang berperan sebagai 
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pemilik toko,menentukan jenis,jumlah, 
dan harga 

Pelaksanaan 
Simulasi  

11. Siswa dibagi menjadi 1 kelompok 
berperan sebagai pembeli 
Tiap kelompok menentukan modal yang 
dimiliki 

12. Siswa membuat uang tiruan dari  kertas 
,dan membelanjakan uangnya ketiga 
toko tersebut. 

    

Pemantapan 
Partisipan 

13.  Siswa dapat menerima dan memahami 
risngkasan mengenai kejadian  dan 
presepsi yang timbul selama pelajaran  

14. Siswa dapat menghitung harga beli 
keseluruhan  dari barang yang dijual 
,untung dan rugi 

15.  Setiap kelompok siswa mendiskusikan 
hasilnya dan membuat   laporan dan 
mempresentasikannya didepan kelas 

    

 B. Penutup 
16.  Siswa  dapat  menanggapi terhadap 

proses pelaksanaan pembelajaran  
17. Siswa menerima penjelasan guru dan 

informasi materi untuk pertemuan 
selanjutnya dan berdoa bersama 
kemudian menjawab  salam. 

    

 Jumlah     
 

Mataram, 14 Mei  2019 
 

                       Observer 
 
 
 
 Hj. Ariana Fibriandhini, S.Pd 
 NIP -  
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FORMAT OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II  

PERTEMUAN II 

NAMA GURU                  : NUR RAHMAWATI 
MATA PELAJARAN      : MATEMATIKA 
Petunjuk : 

1. Untuk penilaian kemunculan indikator yang diobservasi, diharapkan memberi tanda 
cek(√) Pada kolom kemunculan yang sesuai dengan penilaian observer. 

Pemberian skor: 
2. Skor 0 diberikan jika  0% ≤ x ≤ 20% dari siswa yang hadir (1-3 siswa) 
3. Skor 1 diberikan jika 20% ≤ x ≤ 40% dari siswa yang hadir (4-6 siswa) 
4. Skor 2 diberikan jika 40% ≤ x ≤ 60% dari siswa yang hadir (7-9 siswa) 
5. Skor 3 diberikan jika 60% ≤ x ≤ 80% dari siswa yang hadir (10-12  siswa) 
6. Skor 4 diberikan jika 100% ≤ x ≤ 80% dari siswa yang hadir (13-15  siswa) 

 

Komponen Simulasi Aktivitas Guru Skor 
1 2 3 4 

 A. Pendahuluan 
1. Menjawab Salam pembuka dan 

memperhatikan arahan guru untuk  
berdo’a 

2. Mendengarkan absensi  
3. Siswa  menyiapkan kondisinya sebelum 

proses belajar mengajar 
4. Termotivasi siswa mendengar 

penjelasan guru tentang materi pokok 
Aritmatika Sosial 

    

Tahap Orientasi 5. Memahami materi yang akan dipelajari 
yaitu sub pokok  bahasan yang dibahas   

        Bruto,netto, dan tara 
   6. Menjelaskan tentang transaksi kapan          

dikatakan  Bruto,netto, dan tara 
  7. Siswa bercerita  tentang transaksi  jual         
beli yang pernah mereka lakukan 

    

Latihan Partisipan  8. Siswa  dibagi menjadi 3 kelompok,setiap 
kelompok  bermain  peran dalam  
kegiatan ekonomi 

9. siswa  membagi 2 kelompok  berperan 
masing-masing sebagai pemilik  toko 
pakaian dan toko alat tulis 

10. Kemudian siswa menentukan tiap      
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kelompok yang berperan sebagai 
pemilik toko,menentukan jenis,jumlah, 
dan harga 

Pelaksanaan 
Simulasi  

11. Siswa dibagi menjadi 1 kelompok 
berperan sebagai pembeli 

12. Tiap kelompok menentukan modal yang 
dimiliki 

13. Siswa membuat uang tiruan dari  kertas 
,dan membelanjakan uangnya ketiga 
toko tersebut. 

    

Pemantapan 
Partisipan 

14. Siswa dapat menerima dan memahami 
ringkasan mengenai kejadian dan 
presepsi yang timbul selama pelajaran  

15. Siswa dapat menghitung harga beli 
keseluruhan  dari barang yang dijual 
,untung dan rugi 

16.  Setiap kelompok siswa mendiskusikan 
hasilnya dan membuat   laporan dan 
mempresentasikannya didepan kelas 

    

 B. Penutup 
17.  Siswa  dapat  menanggapi terhadap 

proses pelaksanaan pembelajaran  
18. Siswa menerima penjelasan guru dan 

informasi materi untuk pertemuan 
selanjutnya dan berdoa bersama 
kemudian menjawab  salam. 

    

 Jumlah     
 

Mataram, 16 Mei  2019 
 

                                Observer 
 
 

 
 Hj. Ariana Fibriandhini, S.Pd 
 NIP -  
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Lampiran 5 

ANALISIS DATA HASIL KEGIATAN GURU 

SIKLUS I 

 

Banyak skor  :  3 

Skor tertinggi  :  4 

Skor  terendah  :  1 

MI =  x (Skor tertinggi  + Skor terendah)  

                             =  x (4+1) 

       =2,5 

SDI =  xMI 

       =  x 2,5 

       = 0,833 

 

1. Pertemuan I 
Skor kegiatan guru   

Kg = ∑  =  

Kg=  

Kg = 2,5 
2. Pertemuan II 

Skor kegiatan guru  

Kg = ∑  =  

Kg =  

Kg = 2,6 
Jadi skor kegiatan guru siklus  I adalah sebagai berikut : 

Kg = , ,  

Kg = ,  

Kg= 2,55 
Berdasarkan pedoman kriterial kegiatan guru ,maka kegiatan guru pada 
siklus I berkategori cukup baik 

 

 



 

104 
  

ANALISIS DATA HASIL KEGIATAN GURU 

SIKLUS II 

Banyak skor  :  3 

Skor tertinggi  :  4 

Skor  terendah  :  1 

MI =  x (Skor tertinggi  + Skor terendah)  

                             =  x (4+1) 

       =2,5 

SDI =  xMI 

       =  x 2,5 

       = 0,833 

1. Pertemuan I 
Skor keiatan guru   

Kg= ∑  =  

Kg =  

Kg = 3,5 
2. Pertemuan II 

Skor kegiatan guru  

Kg = ∑  =  

Kg =  

Kg = 3,6 
Jadi skor kegiatan guru siklus  II adalah sebagai berikut : 

Kg = , ,  

Kg = ,  

Kg = 3,55 
 
Berdasarkan pedoman kriterial kegiatan guru ,maka kegiatan guru pada 
siklus II berkategori baik 
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ANALISIS DATA HASIL AKTIVITAS BELAJAR SISWA  

SIKLUS I 

Banyak skor  :  3 

Skor tertinggi  :  4 

Skor  terendah  :  0 

MI =  x (Skor tertinggi  + Skor terendah)  

                             =  x (4+0) 

       =2 

SDI =  xMI 

       =  x 2 

       = 0,667 

1. Pertemuan I 
     Skor kegiatan Siswa  

      AS = ∑  = , , , ,  

      AS = ,  

     AS = 1,716 
2. Pertemuan II 
      Skor kegiatan Siswa 

       AS = ∑  = , , ,  

       AS = ,  

       AS = 1,8 
      Jadi skor kegiatan siswa siklus  I adalah sebagai berikut : 

      AS = , ,  

      AS = ,  

 
      AS = 1,758 
  
Berdasarkan pedoman kriterial kegiatan aktivitas belajar siswa,maka 
kegiatan aktivitas belajar siswa pada siklus I berkategori cukup aktif 
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ANALISIS DATA HASIL AKTIVITAS BELAJAR SISWA  

SIKLUS II 

Banyak skor  :  3 

Skor tertinggi  :  4 

Skor  terendah  :  0 

MI =  x (Skor tertinggi  + Skor terendah)  

                             =  x (4+0) 

       =2 

SDI =  xMI 

       =  x 2 

       = 0,667 

1. Pertemuan I 
     Skor kegiatan Siswa 

      AS = ∑  = , , , ,  

       AS = ,  

     AS = 2,616 
2. Pertemuan II 
      Skor kegiatan Siswa  

       AS = ∑  = , ,  

       AS = ,  

       AS = 2,816 
      Jadi skor kegiatan siswa siklus  II adalah sebagai berikut : 

      AS = , ,  

      AS = ,  

 
      AS = 2,716 
 
Berdasarkan pedoman kriterial kegiatan aktivitas belajar siswa,maka 
kegiatan aktivitas belajar siswa pada siklus II berkategori aktif 
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Lampiran 6 

ANALISIS HASIL TES EVALUASI SIKLUS 1 

NO NAMA NILAI JUMLAH 

SKOR 

KET 

1 2 3 4 5 

Skor 10 20 25 25 20 100  

1 Alfan Jayadi 10 20 15 15 20 80 Tuntas  

2 Riska nanda 10 20 15 15 15 75 Tuntas  

3 Deswita Arniawati 5 10 15 15 20 65 Tidak Tuntas  

4 Imam  Tauhid Kholid 10 20 15 15 15 75 Tuntas  

5 Lia Rahmawati 10 15 10 15 20 70 Tidak Tuntas  

6 M. Izzul Kholid 5 10 15 15 15 60 Tidak Tuntas  

7 M. Jaelani 10 20 15 10 15 70 Tidak untas  

8 Muthia Aulia 5 20 20 20 15 80 Tuntas  

9 Yanwar Adityaf 10 20 20 15 15 80 Tuntas  

10 Rismayanti 5 15 15 20 5 60 Tidak Tuntas 

11 Sahril 10 20 20 15 5 70 Tidak Tuntas  

12 Suparman Aripin 5 15 20 5 20 65 Tidak Tuntas  

13 Taufik Kurrahman 10 15 15 15 20 75 Tuntas  

14 Wawan  Satriwan 10 20 20 20 15 85 Tuntas  

15 Zahratul Ulum 10 15 15 20 20 80 Tuntas  

Jumlah 125 255 245 230 235 1190  

Max 10 20 20 20 20 90  

Min 5 10 10 10 5 40  

Rata-rata 8,33 15 16,3 15,3 15,6 70,53  

Tuntas 8 

Presentase Ketuntasan Klasikal 53% 

KK =  푿
풁
 x 100 % 

        =  ퟖ
ퟏퟓ

 x 100 % 

         = 53 % 
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ANALISIS HASIL TES EVALUASI SIKLUS II 

NO NAMA  NILAI JUMLAH 

SKOR 

KET 

1 2 3 4 5  

Skor  20 20 25 20 15 100  

1 Alfan Jayadi 20 20 25 15 15 95 Tuntas  

2 Riska nanda 20 20 25 10 10 85 Tuntas  

3 Deswita Arniawati 20 20 20 15 15 90 Tuntas  

4 Imam  Tauhid Kholid 10 20 15 15 15 75 Tuntas  

5 Lia Rahmawati 10 15 25 10 10 70 Tidak Tuntas 

6 M. Izzul Kholid 15 20 15 15 15 80 Tuntas 

7 M. Jaelani 10 20 25 15 15 85 Tuntas  

8 Muthia Aulia 15 20 20 10 10 75 Tuntas  

9 Yanwar Adityaf 10 20 20 15 15 80 Tuntas  

10 Rismayanti 20 15 15 15 15 80 Tuntas  

11 Sahril 10 20 20 10 10 70 Tidak Tuntas 

12 Suparman Aripin 15 15 20 15 15 80 Tuntas  

13 Taufik Kurrahman 10 15 25 10 10 70 Tidak Tuntas 

14 Wawan  Satriwan 10 20 20 15 15 80 Tuntas  

15 Zahratul Ulum 20 15 25 10 10 80 Tuntas  

Jumlah  215 275 315 195 195 1195  

Max  20 20 25 15 15 95  

Min 10 15 15 10 10 60  

Rata-rata 14,3 18,3 21 13 13 79,6  

Tuntas 12 

Presentase Ketuntasan Klasikal 80% 

KK =  푿
풁
 x 100 % 

        =  ퟏퟐ
ퟏퟓ

 x 100 % 

                    = 80 % 
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