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LAMPIRAN 1 

LEMBAR OBSERVASI 

AKTIVITAS GURU 

Sekolah/Kelas  : SMP Muhammadiyah 2 Malang / VII-C 

Hari/Tanggal  : 

Nama Observer : 

Petunjuk : 

1. Observer harus berada pada posisi yang tidak mengganggu pembelajaran tetapi tetap dapat 

memantau setiap kegiatan pembelajaran 

2. Observer memberikan skor sesuai petunjuk dengan membubuhkan tanda cek pada kolom 

penilaian 

Kualitas : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2= cukup baik, 1 = kurang baik 

No Aspek yang diamati 
Nilai yang diberikan 

1 2 3 4 

1 Guru menjelaskan pada siswa tujuan dan model 

pembelajaran yang dipakai 

    

2 Pembentukan kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5 

siswa dengan kemampuan yang heterogen 

    

3 Pembagian LKS dengan kode yang berbeda pada setiap 

anggota kelompok 

    

4 Guru memberikan arahan agar siswa dengan kode yang 

sama bergabung dalam kelompok baru, dinamakan 

kelompok “ahli” 

    

5 Guru memberikan Orientasi kepada siswa tentang 

materi/masalah yang diberikan 

    

6 Guru membimbing siswa terhadap materi/masalah yang 

diberikan dan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya baik individu maupun kelompok 

    

7 Guru memberikan arahan agar siswa berdiskusi dan 

menguasai materi/masalah sesuai dengan soal yang 

diterima 

    

8 Guru memberikan instruksi agar siswa kembali ke 

kelompok semula untuk mengajarkan topik yang mereka 

kuasai kepada teman di kelompoknya 

    

9 Guru membahas kesimpulan materi/masalah yang 

diberikan 

    

10 Pada akhir pembelajaran diadakan tes     
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LAMPIRAN 2 

LEMBAR OBSERVASI 

AKTIVITAS SISWA 

Sekolah/Kelas  : SMP Muhammadiyah 2 Malang / VII-C 

Hari/Tanggal  : 

Nama Observer : 

Petunjuk : 

3. Observer harus berada pada posisi yang tidak mengganggu pembelajaran tetapi tetap dapat 

memantau setiap kegiatan pembelajaran 

4. Observer memberikan skor sesuai petunjuk dengan membubuhkan tanda cek pada kolom 

penilaian 

Kualitas : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2= cukup baik, 1 = kurang baik 

No Aspek yang diamati 
Nilai yang diberikan 

1 2 3 4 

1 Siswa mengamati tujuan dan model pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru 

    

2 Siswa berkumpul dengan anggota kelompoknya     

3 Siswa mengambil LKS yang diberikan oleh guru     

4 Siswa dengan kode LKS yang sama bergabung dalam 

kelompok “ahli” 

    

5 Siswa mendengarkan tentang orientasi materi/masalah     

6 Siswa mendengarkan bimbingan dari guru dan 

menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti 

    

7 Siswa berdiskusi dan menguasai materi/masalah sesuai 

dengan soal yang diterima 

    

8 Siswa kembali ke kelompok semula untuk mengajarkan 

topik yang mereka kuasai kepada teman di kelompoknya 

    

9 Siswa membahas kesimpulan materi/masalah yang 

diberikan 

    

10 Siswa mengerjakan tes yang diberikan     
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LAMPIRAN 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah     : SMP Muhammadiyah II Malang 

Mata Pelajaran    : Matematika 

Kelas/Semester   : VII/II 

Materi Pokok      : Himpunan 

Alokasi Waktu    : 7 x 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

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  

1.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. 

2.2 Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika serta memiliki 

rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, yang terbentuk melalui pengalaman 

belajar. 

2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, objektif, menghargai pendapat dan karya teman dalam 

interaksi kelompok  maupun aktivitas sehari-hari. 

4.2 Menggunakan konsep himpunan dalam menyelesaikan masalah pada suatu himpunan  

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

a. Menjelaskan pengertian suatu himpunan 

b. Menjelaskan notasi dan anggota dari suatu himpunan 

c. Menyatakan suatu himpunan  

d. Menyatakan himpunan kosong 

e. Menyatakan himpunan semesta dari suatu himpunan 

 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan menggunakan soal 

LKS dalam pembelajaran himpunan, maka siswa diharapkan dapat: 

Pertemuan ke : 1 

 Menjelaskan nilai suatu himpunan 

 Menjelaskan notasi dan keanggotaan dari suatu himpunan 
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Pertemuan ke : 2 

 Menyatakan suatu himpunan  

Pertemuan ke: 3 

 Menyatakan himpunan kosong  

 Menyatakan himpunan semesta dari suatu himpunan 

 

E. Materi Pembelajaran 
Materi matematika yang menyangkut himpunan, terutama pengertian suatu himpunan, 

notasi dan anggota himpunan, penyajian sifat suatu himpuna, himpunan kosong dan 

semesta. 

a. Pengertian Himpunan 

 Himipunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan 

jelass, sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk hipunan atau 

objek yang tidak termasuk himpunan. 

 Kumpulan yang termuat dalam suatu himpuna disebut anggota atau elemen. 

 Syarat himpunan harus memiliki batasan yang jelas untuk setiap anggotanya. 

 Banyaknya suatu himpunan A dapat dinyatakan dengan      . 
b. Notasi dan Anggota Himpunan 

 Suatu himpunan biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf capital A, 

B, C, ……, Z. adapun abjek atau benda yang termasuk dalam himpunan tersebut 

ditulis dengan menggunakan kurung kurawal      . 
Contoh  

A adalah himpunan hiruf-huruf vocal  

Anggota himpunan hiruf-huruf vocal adalah a, e, i, o, dan u, sehingga ditulis A = 

{a, e, i, o, u}. 

c. Menyatakan Suatu Himpunan 

Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan tiga cara berikut: 

 Dengan kata-kata 

Yaitu dengan menyebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya 

Contoh  

B adalah bilangan prima antara 10 dan 40, maka ditulis  

                                     
 Dengan notasi pembentuk himpunan 

Sama halnya dengan menyebutkan himpunan dengan kata-kata, menyebutkan 

semua syarat atau sifat keanggotaannya. Namun anggata himpunan dinyatakan 

dengan peubah, peubah yang biasa digunakan adalah x atau y. 

Contoh 
C adalah bilangan prima antara 10 dan 40, dengan notasi pembentuk himpunan, 

ditulis                 
 Dengan mendaftar angota-anggotanya  

Dengan cara menyebutkan anggota-anggotanya, dan menulisnya dengan kurung 

kurawal, dan angota-anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. 

Contoh  

                                        
d. Himpuna Kosong dan Semesta 

 Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, dan 

dinotasikan dengan     atau   

 Himpunan nol adalah himpunan yang memiliki anggato yaitu nol (0). 
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Contoh 

N adalah nama-nama bulan dalam setahun diawali dengan huruf C. 

Nyatakan N dalam notasi himpunan 

Penyelesaian : 

Karena tidak ada nama-nama bulan dalam setahun yang diawali dengan huruf C, 

maka N adalah himpunan kosong ditulis     atau       
 Himpunan semesta 

Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat 

semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan, yang dilambangkan 

dengan S. 

Contoh  

Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut 

1.           
2.                       
Penyelesaian 

1. Misalkan            , maka himpunan semesta dari himpunan E adalah 

                                                 
                   

2. Himpunan semesta yang mungkin dari                                 
                                         
                            

 

F. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw. 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke : 1 

Alokasi waktu : 2 x 40 Menit 

Pendahuluan  

Kegiatan pembelajaran waktu 

 Guru memberi salam dan memimpin doa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. 

5 Menit 
 Guru mengkondisikan siswa agar suasana belajar dengan tertib dan menyenangkan. 

 Guru melakukan absensi untuk mengecek kehadiran siswa. 

 Menjelaskan pada siswa tujuan dan model pembelajaran yang dipakai. 

 Guru memberikan gambaran sekilas tentang pengertian himpunan, notasi dan 

keanggotaan dari suatu himpunan.  
 

Kegiatan Inti 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

 Pembentukan kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 siswa dengan kemampuan 

yang heterogen. 

 Pembagian materi/masalah pada setiap anggota kelompok. 

 Siswa dengan materi/masalah yang sama bergabung dalam kelompok baru, 

dinamakan kelompok “ahli”. 

 Orientasi siswa kepada masalah LKS dan guru membimbing siswa terhadap masalah 

yang diberikan sesuai materi tentang pengertian himpunan, notasi dan keanggotaan 

dari suatu himpunan. 

  10 Menit  

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya baik individu maupun 

kelompok. 
5  menit 

 Siswa berdiskusi dan menguasai materi/masalah sesuai dengan soal yang diterima 

yaitu tentang pengertian himpunan, notasi dan keanggotaan dari suatu himpunan. 
 15 menit 
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 Kemudian siswa kembali ke kelompok semula untuk mengajarkan topik yang 

mereka kuasai kepada teman di kelompoknya. 
 10 menit 

 Guru bersama siswa menganalisis dan membahas kesimpulan materi/masalah yang 

diberikan sesuai materi tentang pengertian himpunan, notasi dan keanggotaan dari 

suatu himpunan 

10 menit 

Penutup 

Kegiatan pembelajaran Waktu 

 Pada akhir pembelajaran diadakan test yang bersifat individu sesuai materi tentang 

pengertian himpunan, notasi dan keanggotaan dari suatu himpunan.  
25 Menit 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 Guru memimpin doa sebelum mengakhiri proses pembelajaran di kelas. 

 

Pertemuan ke : 2 

Alokasi waktu : 3 x 40 Menit 

Pendahuluan  

Kegiatan pembelajaran waktu 

 Guru memberi salam dan memimpin doa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. 

10 Menit 
 Guru mengkondisikan siswa agar suasana belajar dengan tertib dan menyenangkan. 

 Guru melakukan absensi untuk mengecek kehadiran siswa. 

 Menjelaskan pada siswa tujuan dan model pembelajaran yang dipakai. 

 Guru memberikan gambaran sekilas tentang menyatakan suatu himpunan  

Kegiatan Inti 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

 Pembentukan kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 siswa dengan kemampuan 

yang heterogen. 

 Pembagian materi/masalah pada setiap anggota kelompok. 

 Siswa dengan materi/masalah yang sama bergabung dalam kelompok baru, 

dinamakan kelompok “ahli”. 

 Orientasi siswa kepada masalah LKS dan guru membimbing siswa terhadap masalah 

yang diberikan sesuai materi tentang menyatakan suatu himpunan. 

  10 Menit  

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya baik individu maupun 

kelompok. 
15  menit 

 Siswa berdiskusi dan menguasai materi/masalah sesuai dengan soal yang diterima 

yaitu tentang cara menyatakan suatu himpunan. 
 20 menit 

 Kemudian siswa kembali ke kelompok semula untuk mengajarkan topik yang 

mereka kuasai kepada teman di kelompoknya. 
20 menit 

 Guru bersama siswa menganalisis dan membahas kesimpulan materi/masalah yang 

diberikan sesuai materi tentang menyatakan suatu himpunan. 
20 menit 

Penutup 

Kegiatan pembelajaran Waktu 

 Pada akhir pembelajaran diadakan test yang bersifat individu sesuai materi tentang 

menyatakan subuah himpunan. 
35 Menit 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 Guru memimpin doa sebelum mengakhiri proses pembelajaran di kelas. 

 

Pertemuan ke : 3 

Alokasi waktu : 2 x 40 Menit 

Pendahuluan  

Kegiatan pembelajaran waktu 

 Guru memberi salam dan memimpin doa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. 
5 Menit 

 Guru mengkondisikan siswa agar suasana belajar dengan tertib dan menyenangkan. 
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 Guru melakukan absensi untuk mengecek kehadiran siswa. 

 Menjelaskan pada siswa tujuan dan model pembelajaran yang dipakai. 

 Guru memberikan gambaran sekilas tentang himpunan kosong dan himpunan 

semesta.  
 

Kegiatan Inti 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

 Pembentukan kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 siswa dengan kemampuan 

yang heterogen. 

 Pembagian materi/masalah pada setiap anggota kelompok. 

 Siswa dengan materi/masalah yang sama bergabung dalam kelompok baru, 

dinamakan kelompok “ahli”. 

 Orientasi siswa kepada masalah LKS dan guru membimbing siswa terhadap masalah 

yang diberikan sesuai materi tentang himpunan kosong dan himpunan semesta.  

  10 Menit  

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya baik individu maupun 

kelompok. 
5  menit 

 Siswa berdiskusi dan menguasai materi/masalah sesuai dengan soal yang diterima 

yaitu tentang himpunan kosong dan himpunan semesta.  
 15 menit 

 Kemudian siswa kembali ke kelompok semula untuk mengajarkan topik yang 

mereka kuasai kepada teman di kelompoknya. 
 10 menit 

 Guru bersama siswa menganalisis dan membahas kesimpulan materi/masalah yang 

diberikan sesuai materi tentang himpunan kosong dan himpunan semesta.  
10 menit 

Penutup 

Kegiatan pembelajaran Waktu 

 Pada akhir pembelajaran diadakan test yang bersifat individu sesuai materi tentang 

himpunan kosong dan himpunan semesta. 
25 Menit 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 Guru memimpin doa sebelum mengakhiri proses pembelajaran di kelas. 

 

H. Media Pembelajaran 

 Lembar Kerja Kelompok 

 

I. Sumber Belajar 

 Buku paket matematika kurikulum 2013 SMP/MTS kelas VII semester 2 edisi revisi 

2014 

 

J. Penilaian  
Tertulis : Tes 

 

 

 

Mengetahui 

Guru Pembimbing, 

 

 

 

Sunareka Mariana, S.Pd 
 

Malang, 13 Maret 2019 

Guru Praktikan 

 

 

 

Moch. Qosim 

NIM.  
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LAMPIRAN 4 

Soal Himpunan 1 

Nama Kelompok : ……………………… 

Kelas     : …………………….... 

SOAL HIMPUNAN 

TAHUN AJARAN 2018/2019 

MAPEL         : MATEMATIKA 

KELAS/SEM : VII/GENAP 

1. Tentukan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan, berikan alasan yang mendukung.  

a. Kumpulan kendaraan berkaki tiga.  

b. Kumpulan baju bagus.  

c. Kumpulan binatang berkaki empat.  

d. Kumpulan makanan enak.  

2. Nyatakan himpunan berikut dengan menuunakan tanda kurawal 

a. A adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu 

b. N adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 15 

3. Tuliskan himpunan berikut. 

a. B adalah himpunan huruf vokal dalam abjad. 

b. U adalah himpunan nama-nama hari yang huruf awalnya ditandai dengan huruf  's' 

c. L adalah himpunan bilangan caca antara 5 dan 11 

4. Diketahui B = {1, 2, 3, 4}. Banyaknya himpunan dari B adalah 
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LAMPIRAN 5 

Soal Himpunan 2 

Nama  : ……………………… 

Kelas   : …………………….... 

SOAL HIMPUNAN 

TAHUN AJARAN 2018/2019 

MAPEL         : MATEMATIKA 

KELAS/SEM : VII/GENAP 

1. Diantara himpunan - himpunan berikut, manakah yang merupakan himpunan kosong? 

a. Himpunan anak kelas VII SMP yang berumur kurang dari 8 tahun 

b. Himpunan bilangan asli antara 8 dan 9 

c. Himpunan kuda yang berkaki dua 

d. Himpunan nama bulan dalam setahun yang kurang dari 30 hari 

2. Tentukanlah himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan-himpunan berikut 

a. A = {1, 3, 5, 7, . . . } 

b. B = {jeruk, apel, mangga, durian} 

c. C = {2, 4, 6, 8} 

 

  



73 
 

LAMPIRAN 6 

Angket Siswa 

No. Pertanyaan tentang respon siswa Pilihlah jawaban 

SS S TS STS 

1. Apakah penggunaan model pembelajaran tipe 

Jigsaw membuat anda senang dalam belajar 

    

2. Apakah dengan menggunakan model 

pembelajaran tipe Jigsaw lebih mudah 

memahami materi 

    

3. Apakah materi dalam penggunaan model 

pembelajaran tipe Jigsaw sesuai dengan yang 

sedang di pelajari  

    

4. Apakah pembelajaran dengan model 

pembelajaran tipe Jigsaw menarik 

    

5. Apakah materi yang disampaikan dalam 

pembelajaran matematika menggunakan model 

pembelajaran tipe Jigsaw menjadi lebih 

membingungkan 

    

6. Apakah penggunaan model pembelajaran tipe 

Jigsaw dalam pembelajaran lebih menyenangkan 

dibandingkan dengan model pembelajaran 

lainnya 

    

7. Apakah proses belajar mengajar dengan model 

pembelajaran tipe Jigsaw menjadi membosankan  

    

8. Apakah penggunaan model pembelajaran tipe 

Jigsaw dalam proses belajar mengajar tidak 

membantu meningkatkan pemahaman yang 

sedang di pelajari  

    

9. Apakah Penggunaan model pembelajaran tipe 

Jigsaw pada pembelajaran matematika sudah 

tepat 

    

10. Saya tidak semangat atau jenuh dengan 

penggunaan model pembelajaran tipe Jigsaw 

    

11. Saya tidak ingin penggunaan model 

pembelajaran tipe Jigsaw lebih sering digunakan 

untuk membantu kegiatan belajar 

    

12. Saya bisa mengerjakan soal dengan baik dengan 

penggunaan model pembelajaran tipe Jigsaw  

    

13. Apakah model pembelajaran tipe Jigsaw tidak 

dapat membantu dalam pemahaman materi yang 

dibahas 

    

14. Saya senang menggunakan model pembelajaran 

tipe Jigsaw  

    

15. Saya tidak tertarik dalam proses belajar 

mengajar dengan menggunakan model 

pembelajaran tipe Jigsaw 

    

 




