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ABSTRAK 

 

Leni, (2020): Pengaruh Penerapan Pendekatan Matematika Realistik 

Dengan Bantuan Media Daun Singkong Menggunakan 

Metode Ceramah Terhadap Kemampuan Pemahaman 

Konsep Perkalian Pada Muatan Pelajaran Tematik Kelas III 

MI Ash Shobirin  Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang 

signifikan dari pendekatan matematika realistik terhadap kemampuan 

pemahaman konsep siswa kelas III pada muatan pembelajaran matematika di MI 

Ash Shobirin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilatar 

belakangi atas rendahnya kemampuan pemahaman konsep siswa dalam 

pembelajaran Matematika. Penelitian ini adalah Quasi Eksperiment, populasi 

seluruh siswa kelas III MI Ash Shobirin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, 

sampel penelitian adalah kelas III C sebagai kelas eksperimen dan kelas III A 

sebagai kelas kontrol. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan 

observasi, tes, dan dokumentasi. Dengan menggunakan Pendekatan Matematika 

Realistik rata-rata pencapaian pemahaman konsep siswa pada kelas eksperimen 

sebesar 80,1342 lebih tinggi dibanding dengan kelas kontrol yang hanya 

mencapai 72,2353. Berdasarkan analisis uji-t dari nilai kemampuan pemahaman 

konsep perkalian siswa pada kelas eksperimen dan kontrol diperoleh nilai thitung ˃ 

ttabel taraf signifikan 5 (1,669) dan 1 (2,387) atau 1,669 ˂ 4,075 ˃ 2,387 maka Ha 

diterima dan Ho ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

penggunaan pendekatan matematika realistik dengan bantuan media daun 

singkong terhadap kemampuan pemahaman konsep perkalian siswa pada muatan 

pelajaran matematika di MI Ash Shobirin Kecamatan Tapung Kabupaten 

Kampar. 

 

Kata Kunci: Matematika Realistik, Media Daun Singkong, Pemahaman 

Konsep  
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ABSTRACT 

 

Leni, (2020): The Effect of Implementing Realistic Mathematics Approach 

with Cassava Leaves Media toward Multiplication Concept 

Comprehension Ability on Thematic Lesson Content at the 

Third Grade of Ash Shobirin Islamic Elementary School, 

Tapung District, Kampar Regency 

 

 This research aimed at knowing whether there was a significant effect of 

implementing Realistic Mathematics approach toward student concept 

comprehension ability on Mathematics learning content at the third grade of Ash 

Shobirin Islamic Elementary School, Tapung District, Kampar Regency.  This 

research was instigated by the low of student concept comprehension ability on 

Mathematics learning.  It was a quasi-experimental research.  All the third-grade 

students of Ash Shobirin Islamic Elementary School, Tapung District, Kampar 

Regency were the population of this research.  The samples were the third-grade 

students of C class as the experimental group and the students of A class as the 

control group.  Observation, test, and documentation were used to collect the data.  

By using Realistic Mathematics approach, mean achievement of student concept 

comprehension ability of experimental group 80.1342 was higher than the control 

group 72.2353.  Based on t-test analysis of student multiplication concept 

comprehension ability scores of experimental and control groups, it was obtained 

that the score of tobserved was 4.075 and ttable was 1.669 at 5% significant level.  It 

meant that tobserved was higher than ttable, so Ha was accepted and H0 was rejected.  

In other words, there was a significant effect of implementing Realistic 

Mathematics approach with cassava leaves media toward student multiplication 

concept comprehension ability on Mathematics lesson content at the third grade of 

Ash Shobirin Islamic Elementary School, Tapung District, Kampar Regency. 

Keywords: Realistic Mathematics, Cassava Leaves Media, Concept 

Comprehension 
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 ملخص
الرياضي الواقعي بمساعدة أوراق نبات المدخل : تأثير تطبيق  (0202، )ليني

 ةالمواضيعيالمادة الكسافا على مهارة فهم مفاهيم الضرب في 
 بمدرسة الصابرين االبتدائية اإلسالمية بمنطقة كمفر 3صل للف

 
الرياضي الواقعي مبساعدة للمدخل تأثري كبري معرفة إىل بحث ال اهدف هذي

 3صل للف ةاملواضيعياملادة أوراق نبات الكسافا على مهارة فهم مفاهيم الضرب يف 
مهارة خلفيته اخنفاض . هذا البحث مبدرسة الصابرين االبتدائية اإلسالمية مبنطقة كمفر

تمج عييج اجمل. يبيشبه جتر حبث فهم املفاهيم يف تعلم الرياضيات. هذا البحث هو 
العينة ، مبدرسة الصابرين االبتدائية اإلسالمية مبنطقة كمفرالثالث صل الميذ من الفالت

باستخدام هو البيانات وعيج .  وفصل أ كفصل ضابطيجترييبصل كفج   ثالثفصل 
 فهم إجنازرياضي واقعي، متوسط مدخل املالحظة واالختبار والتوثيق. باستخدام 

ل فصل ضابطي وص من 08،2331 بنسبة أعلى التجرييب الفصل يف للمفاهيم التالميذ
لقيمة مهارة فهم مفهوم ضرب  tاختبار استناًدا إىل حتليل  فقط. 21،1333إىل 

=  جدولtو 3،823=  حسابtقيمة حتصل ، ضابطيوال لتالميذ يف الفصل التجرييبل
فالفرضية البديلة مقبولة  جدولt < حساب tمما يعين ٪، 3أمهية مستوى يف  1،،،2

الرياضي الواقعي املدخل تطبيق بني يعين أن هناك تأثريًا كبريًا والفرضية املبدئية مردودة، و 
 ةاملواضيعياملادة مبساعدة أوراق نبات الكسافا على مهارة فهم مفاهيم الضرب يف 

 .مبدرسة الصابرين االبتدائية اإلسالمية مبنطقة كمفر 3صل للف
 الرياضيات الواقعية، أوراق نبات الكسافا، فهم المفاهيم: األساسية الكلمات 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pada umumnya tujuan pembelajaran matematika adalah membentuk 

kemampuan bernalar siswa yang terukur dalam befikir kritis, berfikir logis, 

kreatif, inovatif, pemecahan masalah, bersikap objektiv baik dibidang 

matematika itu sendiri maupun dibidang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan pendidikan matematika di sekolah dasar pada hakikatnya adalah 

memberikan pengalaman belajar terhadapp anak dalam hal bermatematika 

sesuai dengan tahapan perkembangannya. Selain yang disebutkan diatas, 

siswa juga dapat memiliki sikap-sikap terpuji seperti teliti, cermat, hemat, 

jujur, tegas, bertaggung jawab, pantang menyerah dan percaya diri. 
1
 

Menurut NCTM,  rendahnya nilai matematika siswa ditinjau dari lima 

aspek kemampuan matematik yaitu kemampuan pemecahan masalah 

matematik, komunikasi matematik, penalaran matematik, pemahaman konsep 

dan koneksi matematik.
2
 Senada dengan itu Sumarno, kelima kemampuan itu 

disebut dengan daya matematika atau keterampilan matematika. Salah satu 

doing math yang sangat penting untuk dikembangkan dikalangan siswa 

adalah kemampuan pemecahan masalah. Sagala (2009)  juga menyatakan 

bahwa penerapkan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran penting, 

                                                             
1
 A.H Fathani, Matematika (hakikat dan logika), (Yogyakarta: Ar Ruzz Media,2009), 

hlm. 99-102 
2
 National Council of Teachers of Mathematics (NCTM).(2000). Principles and 

Evaluation Standards for SchoolMathematics. Reston, VA: NCTM 
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karena selain para siswa mencoba menjawab pertanyaan atau pemecahan 

masalah, mereka juga termotivasi untuk bekerja keras.
3
 

Hanya dalam kenyataannya belum seperti yang diharapkan. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya hasil survei Program for International Stofent 

Assessment (PISA). Isi survei PISA ini berfokus pada pengetahuan membaca, 

matematika dan pemecahan masalah kolsboratif, pada tahun 2015 hasil survei 

tersebut menunjukkan bahwa skor rata-rata matematika siswa pringkat ke 62 

dari 70 negara. 
4
 

Berdasarkan tes yang diberikan kepada siswa MI Ash Shobirin kec. 

Tapung kab. Kampar, yang menunjukkan bahwa pemahaman konsep siswa di 

sekolah tersebut belum dikuasai dengan baik, hal ini dibuktikan pada 

beberapa soal yang diberikan dalam menyelesaikan persoalan matematika 

yang berkaitan dengan pemahaman konsep. Berdasarkan penyelesaian siswa 

tersebut, penelitian melakukan analisa sesuai dengan indikator pemahaman 

konsep, yakni sebagai berikut : 

1. Siswa masih kesulitan untuk menyatakan ulang suatu konsep. 

2. Siswa kesulitan menerapkan konsep secara logis. 

3. Siswa kesulitan memilih, menggunakan, dan memanfaatkan prosedur arau 

operasi tertentu.  

Untuk mencapai pemahaman konsep peserta didik dalam matematika 

bukanlah suatu hal yang mudah karena pemahaman terhadap konsep 

matematika dilakukan secara individual. Setiap peserta didik mempunyai 

                                                             
3
Sagala, S.,Konsep dan Makna Pembelajaran,(Bandung:Alfabeta,2009),hlm.36 

4
 Angel Gurria, PISA 2015: PISA Result In Focus, OECD 2016 
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kemapuan yang berbeda-beda dalam memahami konsep-konsep matematika. 

Namun demikian peningkatan pemahaman konsep perlu diupayakan demi 

keberhasilan peserta didik dalam belajar.  

Pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa dalam memahami 

suatu konsep/materiyang terindikasi dalam ranah kognitif. Dengan 

memahami suatu konsep siswa dapat mengetahui, menjelaskan, 

mendeskripsikan, membandingkan, membedakan, menggolongkan, 

memberikan contoh dan bukan contoh, menyimpulkan dan mengungkapkan 

kembali suatu objek dengan bahasanya sendiri dengan menyadari proses yang 

dilaluinya. 
5
 Dalam pembelajaran matematika di kelas, sering kali kurang 

menanamkan kemampuan berfikir sehingga siswa masih belum sepenuhnya 

memahami konsep yang seutuhnya.  

Agar upaya ini dapat terwujud perlu adanya pendekatan pembelajaran 

matematika yang inofativ sehingga dapat membuat siswa terlibat, mandiri, 

aktif, dan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika 

siswa tersebut. Salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran Realistik Mathematic Education (RME)  atau Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR).  

Realistic Mathematic Education (RME) dilakukan dengan mengaitkan 

hal yang nyata sebagai pengalaman siswa. Pendekatan pembelajaran ini 

sangat cocok diterapkan pada pembelajaran matematika karena dalam 

mempelajari matematika tidak cukup hanya menegtahui dan menghafal, tetapi 

                                                             
5
Sri Nur Widyastuti, dkk, 2014. Pengaruh Pendekatan Matematika Realistik Indonesia 

(PMRI) Terhadap Pemahaman Konsep dan Berfikir Logis. Jurnal Prima Edikation, vol. 2, 



 
 

 

4 

juga dibutuhkan suatu pemahaman serta kemampuan menyelesaikan 

persoalan matematika dengan baik dan benar melalui benda-benda real/nyata 

dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengalaman siswa.  

Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) yang 

dikembangkan di Belanda oleh Frudenthal. Pendekatan Mathematika 

Realistic Education merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan 

aktivitas insani, dalam pembelajarannya dengan konteks yang sesuai dengan 

situasi di Indonesia. Dasar filosofi yang digunakan dalam RME adalah 

pembelajaran bermakna/maningfull learning dan kontruktivisme. Dalam 

pembelajaran ini siswa membangun sendiri pemahaman dan pengertiannya. 
6
 

Karakteristik dari pendekatan  ini adalah memberikan kesempatan 

seluas-luasnya kepada siswa untuk mengkonstruksi atau membangun 

pemahaman dan pentingnya tentang konsep yang baru dipelajarinya. RME 

adalah pendekatan pembelajaran yang bertitik tolak dari hal-hal yang “real” 

bagi siswa, menekankan “proses of doing mathematics”, berdiskusi 

berkolaborasi dengan teman sekelas untuk menentukan sendiri dan pada 

akhirnya menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik 

secara individu maupun kelompok. Ciri-ciri pembelajaran dengan RME 

dikutip oleh Supinah (2008, p.16) sebagai berikut: (1) menggunakan masalah 

kontekstual, (2) menggunakan model, (3) menggunakan hasil dan konstruksi 

                                                             
6
 Ibid, hlm. 184  
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siswa sendiri, (4) berfokus pada siswa, dan (5) teejadi interaksi antara guru 

dan siswa. 
7
 

Menurut Gravemeijer yang dikuti oleh Melly dan Mimi yang 

mendefinisikan Realistic Mathematics Education (RME) merupakan aktivitas 

manusia dengan ide utamanya adalah bahwa siswa harus diberi kesempatan 

untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika dengan bimbingan 

orang dewasa. Usaha untuk membangun kembali ide dan konsep matematika 

tersebut melalui persoalan-persoalan realistik. Realistik tidak hanya situasi 

yang ada di dunia nyata, tetapi juga dengan masalah yang dapat mereka 

bayangkan.
8
 

Berdasarkan pandangan pakar tersebut, maka Realistic Mathematika 

Education (RME) merupakan pendekatan pembelajaran matematika yang 

menggunakan masalah situasi dunia nyata atau konsep sebagai titik tolak 

dalam belajar matematika. 
9
 Pendekatan Realistic Mathematics Edication 

(RME) ini lebih menuntun siswa dari keadaan yang sangat konkrit. Biasanya 

para siswa dibimbing oleh masalah kontekstual.
10

 

Pembelajaran dengan menggunakan model Realistic Mathematic 

Education terdiri dari beberapa langkah. Hobri, langkah-langkah model 

Realistic Mathematics Education meliputi: 1) menggunakan masalah 

                                                             
7
 Supinah, Modul Pembelajaran Matematika SD Dengan Pendekatan Kontekstual 

Dalam Melakanakan KTSP, Yogyakarta: P4TK Matematika, 2008. 
8
 Melly Andriani dan Mimi Hariyani, Pembeajaran Matematika SD/MI, (Pekanbaru: 

Benteng Media, 2013), hlm. 44 
9
 Muhammad Fathurohman, Model-model Pembelajaran Inovatif, (Jogjakarta: 

ARRUZZ MEDIA, 2016),hlm.88 
10

 Melly Andriani dan Mimi Hariyani, Op.Cit,hlm.45 
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kontekstual, 2) menggunakan model, 3) menggunakan kontribusi siswa, 4) 

Interaktiv, 5) Terintegrasi dengan topik lainnya.
11

 

Selain pendekatan RME, diperlukan juga media untuk membantu 

siswa dalam menemukan dan membangun sendiri konsep matematika. Media 

yang dipilih haruslah media yang dapat dimanipulasi atau diotak atik siswa 

dalam proses membangun konsep. Schweyer mengatakan bahwa bahan 

manipulatif matematika didefinisikan sebagai bahan atau objek dari dunia 

nyata yang dimanfaatkan siswa untuk menunjukkan suatu konsep 

matematika. 
12

 

Menurut Alfirdausi, alat praga adalah sebuah atau seperangkat benda 

konkrit yang dibuat, dirancang, dihimpun atau dihimpun secara sengaja, yang 

digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep 

dalam matematika. Selanjutnya menurut Pujiati, alat praga merupakan media 

pengajaran yang membawakan konsep-konsep yang dipelajari. Alat peraga 

tersebut dapat menyajikan hal-hal yang abstrak dalam bentuk benda-benda 

atau fenomena-fenomena konkrit yang dapat dilihat, dipegang, diubah-ubah 

sehingga hal-hal yang abstrak lebih mudah dipahami oleh siswa.
13

 

Azhar mengatakan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu pada 

proses belajar baikdidalam maupun diluar kelas, lebih lanjut dijelaskan bahwa 

media pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

                                                             
11

Hobri, Model-model Pembelajaran Inovatif, (Jember:Center for Society 

Studies,2009),hlm.168-170 
12

Stephanie Schweyer, 2004. The Effective Use of Manupulatif. (online). 

(www.gphillymath.org/ExempPaper/Documents/manupulative.pdf). Diakses 12 April 2016 
13

 Alfirdausi, abdul Hadi. Pengaruh penggunaan Alat Peraga Kartu Kotif (Koin Positif 

Negatif) Tergadap hasil Belajar Matematika Siswa. Jurnal Pendidikan UIN Dyarif Hidayatullah, 

14 (1): 178-180 

http://www.gphillymath.org/ExempPaper/Documents/manupulative.pdf
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mengandung materi instruksional dilingkungan siswa yang dapat merangsang 

siswa untuk belajar. Sedangkan Maria dan Wahyudi menyatakan bahwa 

media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk mendukung proses 

pembelajaran di kelas dan membantu menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

Dari uraian-uraian di atas jelaslah bahwa pengertian media belajar 

adalah segala sesuatu alat bantu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari seorang pendidik kepada para siswanya yang diharapkan dapat 

mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

 Media daun singkong, merupakan jenis media yang selain 

mengandung unsur pada lingkungan juga mengandung unsur bentuk yang 

dapat dilihat, daun singkong adalah alat yang dapat ditemukan dilingkungan 

siswa, sehingga sangat efektif untuk digunakan dalam pembelajaran. Selain 

itu, dengan media daun singkong siswa dapat lebih memahami konsep dari 

materi yang di sampaikan terutama pada materi pekalian.  

Menurut Melly Andriani dan Mimi Hariani mengatakan bahwa 

singkong merupakan tumbuhan yang sangat gampang tumbuh dan mudah 

didapatkan di Indonesia. Daun singkong dapat dijadikan sebagai media untuk 

pembelajaran perkalian. Dan masih banyak benda yang dapat dimanfaatkan 

sebagai media pembelajaran. Media tidak harus memerlukan modal yang 

mahal. Media pembelajaran merupakan kreatifitas guru untuk menciptakan 
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lingkungan belajar yang lebih konkrit, lebih menyenangkan dan lebih 

kreatif.
14

 

Berdasarkan beberapa pandangan pendapat pakar tersebut, maka 

pemahaman konsep perkalian dapat didefinisikan sebagai usaha yang 

ditunjukkan peserta didik untuk belajar secara aktif untuk mencapai hasil 

optimal. Maka penulis disini tertarik untuk melakukan penelitian tentang   

“Pengaruh Penerapan Pendekatan Matematika Realistik Dengan 

Bantuan Media Daun Singkong Menggunakan Metode Ceramah 

Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Perkalian Pada Muatan 

Pelajaran Tematik Kelas III MI Ash Shobirin Kecamatan Tapung 

Kabupaten Kampar”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Pemahaman konsep siswa masih tergolong rendah, hal ini dapat 

disebabkan karena siswa masih sering menghafal konsep-konsep yang 

dipelajari tanpa pemahaman yang baik. 

2. Pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang kondusif bagi 

terciptanya kemampuan pemahaman konsep yang baik. 

3. Penggunaan media yang kurang efektif, sehingga tidak membantu siswa 

dalam pembelajaran. 

                                                             
14

 Melly Andriani dan Mimi Hariyani, Pembeajaran Matematika SD/MI, (Pekanbaru: 

Benteng Media, 2013), hlm. 67-68 
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C. Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian, yaitu:  

1. Apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep siswa anatara Pendekatan 

Matematika Realistik dengan pemelajaran konvensional ? 

D. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian, yaitu: 

1. Apakah terdapat pengaruh pada pemahaman konsep siswa antara 

pendekatan matematika realistic tertentu dengan pembelajaran 

konvesional? 

E. Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perbedaan pemahaman siswa antara pendekatan 

matematika realistik dengan bantuan media daun singkong terhadap 

pemahaman konsep siswa.  

F. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi setiap pihak: 

1. Bagi siswa, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan keaktifan 

belajar, pola fikir yang realistik terhadap matematika, sehingga ia 

dapatmengetahui dan memahami bahwa matematika adalah ilmu yang 

berhubungan langsung dengan keadaan yang nyata yang ada disekeliling 
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kita. Kemudian dapat juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Serta, siswa dapat memahami sebenarnya dari pembelajaran matematika 

itu, sehingga matematika menjadi sangat menyenangkan.  

2. Bagi guru, dapat menambahkan khasanah pembelajaran yang sangat 

mungkin dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam melaksanakan tugas 

mengajar disekolah. 

3. Bagi kepala sekolah, sebagai salah satu bahan masukan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di MI Ash Shobirin 

Kecamatan tapung Kabupaten Kampar. 

4. Bagi peneliti, berguna untuk melengkapi syarat sarjana dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. 

 

G. Definisi Istilah  

Untuk menghindari kesalah pahaman dari penelitian ini, maka akan 

dijelaskan istilah-istilah yang digunkan yaitu: 

1. Pendekatan Matematika Realistik  

Pendekatan Matematika Realistik merupakan pendekatan 

pembelajaran yang mengaitkan materi dengan permasalahan nyata yang 

biasa terjadi dilingkungan siswa dan pendekatan matematika realistik 

menekankan pada keaktifan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Siswa diajak melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-

hari yang ternyata ada kaitannya dengan materi matematika yang sedang 

dipelajari. Dengan demikian, siswa tidak hanya bertugas mendengarkan 
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dan mencatat penjelasan guru tetapi melakukan sendiri kegiatan 

matematika untuk mendapatkan suatu konsep yang diharapkan.  

2. Media Daun singkong  

Media daun singkong, merupakan jenis media yang selain 

mengandung unsur pada lingkungan juga mengandung unsur bentuk yang 

bisa dilihat, daun singkong adalah alat yang dapat ditemukan dilingkungan 

siswa, sehingga sangat efektif untuk digunakan dalam pembelajaran. 

Selain itu, dengan media daun singkong siswa dapat lebih memahami 

konsep dari materi yang di sampaikan terutama pada materi pekalian.  

Menurut Melly Andriani dan Mimi Haryani mengatakan bahwa 

singkong merupakan tumbuhan yang sangat gampang tumbuh dan mudah 

didapatkan di Indonesia. Daun singkong dapat dijadikan sebagai media 

untuk pembelajaran perkalian.
15

 Dan masih banyak benda yang dapat 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Media tidak harus memerlukan 

modal yang mahal. Media pembelajaran merupakan kreatifitas guru untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang lebih konkrit, lebih menyenangkan 

dan lebih kreatif.  

3. Kemampuan Pemahama Konsep Perkalian  

Pemahaman diartikan dari kata Understanding. Derajat 

pemahaman ditentukan oleh tingkat keterkaitan suatu gagasan, prosedur 

atau fakta matematika dipahami secara menyeluruh jika hal-hal tersebut 

membentuk jaringan dengan keterkaitan yang tinggi. Dan konsep diartikan 

                                                             
15

 Melly Andriani dan Mimi Hariyani, Pembelajaran Matematka SD/MI, 

(Pekanbaru:Benteng Media, 2013),hlm.49 
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sebagai ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan suatu 

objek. Dengan kata lain, pemahaman konsep adalah salah satu kecakapan 

atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar 

matematika yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar konsep atau 

algoritma secara luwes, akurat, efesien, dan tepat dalam pemecahan 

masalah.  

Dalam operasi hitung bilangan kita mengenal operasi perkalian. 

Banyak para ahli yang menjelaskan konsep perkalian, diantaranya 

pendapat Sutawidjaja yang menjelaskan bahwa perkalian adalah 

penjumlahan berganda dengan suku-suku yang sama.  

Pada prinsipnya, perkalian sama dengan penjumlahan secara 

berulang. Oleh karena itu, kempampuan persyaratan yang harus dimiliki 

siswa sebelum memperlajari perkalian adalah penguasaan penjumlahan.  

Kemampuan memahami konsep perkalian yang dimaksud dalam 

penelitian ini bermakna kesanggupan siswa dapat melakukan berhitung 

perkalian dengan benar. 

Pembelajaran yang didesain dalam suasana yang menyenangkan 

dan mengopimalkan peran siswa dalam proses kegiatan belajar sehinga 

kemampuan dibidang matematika khususnya berhitung perkalian akan 

bermakna dan bermanfaat  bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

 



 

  

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis  

1. Kemampuan Pemahaman Konsep  

a. Pengertian Pemahaman Konsep  

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menjelaskan suatu 

situasi atau suatu tindakan. Pemahaman dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan seseorang untuk menangkap arti materi pelajaran yang 

berupa kata, angka, serta dapat menjelaskan sebab akibat.
16

 

Pemahaman konsep adalah kemampuan yang berkenaan dengan 

memahami ide-ide yang menyeluruh dan fungsional. 
17

 Dalam NCTM 

2000 yang dikemukakan oleh Nila Kesumawati disebutkan bahwa 

pemahaman matematika merupakan aspek yang sangat penting dalam 

prinsip pembelajaran matematika, karena pemahaman konsep merupakan 

landasan penting untuk berfikir dalam menyelesaikan permaslahan 

matematika maupun permasalahan sehari-hari. 
18

 

Pemahaman terhadap konsep materi sangat penting karena apabila 

siswa menguasai konsep materi maka siswa akan mudah untuk 

memahami konsep selanjutnya. Selain itu, apabila anak memahami suatu 

                                                             
16

Mas’ud Zein dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Daulat riau, 

2012), hlm. 17 
17

Kurnia Eka Lestari dan M. Ridwan Yudhanegara, Penelitian Pendidikan Matematika, 

(Bandung: PT. Refika Aditama), hlm. 81 
18

Nila Kesumwati, Pemahaman Konsep Matematik dalam Pembelajaran Matematika, 

Semnas Matematika dan PendidikanMatematika(2008),hlm.234 

13 
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konsep maka ia akan dapat menggeneralisasikan suatu objek dalam 

berbagai situasi lain yang tidak digunakan oleh situasi belajar.
19

 

Dalam operasi hitung bilangan kita mengenal operasi perkalian. 

Banyak para ahli yang menjelaskan konsep perkalian, diantaranya 

pendapat Sutawidjaya yang menjelaskan bahwa perkalian adalah 

penjumlahan berganda dengan suku yang sama.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep merupakan 

kemampuan dasar matematika yang berperan penting dalam 

menyelesaikan persoalan matematika dan sangat berpengaruh dalam 

menentukan keberhasilan belajar siswa.  

b. Komponen-komponen Pemahaman Konsep 

Pemahaman memiliki beberapa tingkatan kemampuan. Dalam hal 

ini W.Gulo meyatakan bahwa kemampuan-kemampuan yang tergolong 

dalam pemahaman, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggiadalah 

sebagai berikut:
20

 

1) Translasi, yaitu kemampuan untuk mengubah symbol tertentu 

menjadi symbol lain tanpa perubahan makna. Simbol berupa kata-kata 

(verbal) diubah menjadi gambaran bagan atau grafik. 

2) Interprestasi, yaitu kemampuan untuk menjelaskan makna yang 

terdapat didalam simbol verbal maupun nonverbal. Dalam kemampuan 

ini, seseorang dapat mengeinterprestasikan suatu konsep atau prinsip 

jika ia dapat menjelaskan secara rinci makna atau konsep atau prinsip, 

                                                             
19

Nasution S, Berbagai Pendekatan Dalam  Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2005),hlm. 164 
20

W.Gulo. 
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atau dapat memebandingkan, membedakan, atau mempertentangannya 

dengan sesuatu yang lain. 

3) Ekstrapolasi, yaitu kemampuan untuk melihat kecendrungan atau 

arah atau kelanjutan dari suatu temuan.  

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Konsep 

Keberhasilan siswa dalam mempelajari matematika dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Ngalim Purwanto mengungkapkan bahwa berhasil 

atau tidaknya belajar itu tergantung pada bermacam-macam faktor. 

Adapun faktor-faktor itu dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: 

1. Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang kita sebut 

faktor induvidual, yang termasuk kedalam faktor individual antara 

faktor kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi 

dan faktor pribadi.  

2. Faktor yang ada diluar individu yang kita sebut faktor sosial, yang 

termasuk kedalam faktor sosial antara lain faktor keluarga atau 

keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat  yang 

digunakan dalam belajar mengajar, lingkungan dan kesempatan 

yang tersedia serta motivasi sosial. 
21

 

Berdasarkan faktor-faktor tesebut, untuk menanamkan 

kemampuan pemahaman konsep yang baik pada siswa, banyak hal yang 

harus diperhatikan dengan baik diantaranya kemampuan guru dalam 

mempersiapkan materi dengan cara yang baik, serta metode yang 
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digunakan juga mendukung, lingkungan belajar yang nyaman dan baik 

juga mendukung kebersihan siswa dalam belajar serta kemampuan guru 

dalam mempersiapkan materi dengan LKS.  

Jadi, keberhasilan siswa dalam belajar matematika bisa 

dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri individu itu sendiri dan faktor 

dari luar individu yaitu faktor sosial.  

d. Jenis – Jenis Pemahaman Konsep 

Beberapa pakar, menggolongkan pemahaman konsep menjadi 

beberapa jenis, diantaranya:  

1. Menurut Skemp dan Pollatek yang dikemukakan oleh Nila 

Kesumawati disebutkan bahwa terdapat dua jenis pemahaman konsep, 

yaitu: 

a) Pemahaman Instrumental, pemehaman instrumental dapat diartikan 

sebagai pemahaman atas konsep yang saling terpisah dan hanya 

rumus yang dihafal dalam melakukan perhitungan sederhana. 

b) Pemahaman Relasional, pemahaman relasional merupakan suatu 

pemahaman yang memuat satu skema atau struktur yang dapat 

digunakan pada penyelesaian masalah yang lebih luas. 
22

 

2. Serupa dengan pendapat Skemp dan Pollatsek, Copeland dalam Heris 

Hendriana dan Utari Soemarno menggolongkan pemahaman kedalam 

dua tingkatan, yaitu: 
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a) Knowing How to, mengerjakan suatu perhitungan secara rutin atau 

algoritmik. Kemampuan ini tergolong dalam kemampuan tingkat 

rendah. 

b) Knowing, mengerjakan suatu perhitungan secara sadar. 

Kemampuan ini tergolong pada kemampuan tingkat tinggi. 
23

 

Jadi, berdasarkan pendapat pakar tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pemahaman konsep itu dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 

Pemahaman Tingkat Rendah, yaitu pemahaman seseorang untuk 

menghafal, menggunakan rumus dan berfokus melakukan perhitungan. 

Pemahaman tingkat tinggi, yaitu kemampuan pemahaman seseorang 

menggunakan suatu aturan dengan mengembangkan suatu ide, fakta atau 

prosedur matematika yang dipahami sepenuhnya secara sadar. 

e. Indikator Pemahaman Konsep  

Berikuikut ini indikator pemahaman konsep: 

1) Indikator pemahaman konsep dalam kirikulum 2013 adalah:
24

 

a) Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari 

b) Mengklasifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhi tidaknya 

persyaratan yang membentuk konsep tersebut 

c) Mengidentifikasi sifat-sifat operasi atau konsep 

d) Menerapkan konsep secara logis  
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e) Memberikan contoh atau contoh kontra (lawan contoh) dari konsep 

yang dipelajari 

f) Menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk repsentasi 

matematis (table, grafik, diagram, sketsa, model matematika atau 

cara dipelajari)  

g) Mengaitkan berbagai konsep dalam matematika maupun diluar 

matematika  

h) Mengembangkan syarat perlu dan/atau syarat cukup satu konsep.  

2. Media Daun Singkong 

Danim mengemukakan media pendidikan merupakan seprangkat 

alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam 

rangka berkomunikasi dengan siswa atau pesrta didik. Dalam proses 

pembelajaran hendaknya guru terampil dalam memilih media yang 

digunakan.  

Adapun jenis-jenis media pendidikan yang biasa digunakan dalam 

proses belajar mengajar menurut Sudjana dan Rivai ialah pertama media 

grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan, atau diagram, poster, kartun, dan 

lain-lain. Media grafis juga disebut media dua dimensi, yakni media yang 

mempunyai ukuran panjang dan lebar. Kedua media tiga dimensi yaitu 

dalam bentuk model seperti model padat (solid) model penampang, model 

susun, model kerja, dan lain-lain. Ketigamodel proyeksiseperti slide, 
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film,penggunaan OHP,dan lain-lain. Keempat, penggunaan lingkungan 

sebagai media pembelajaran. 
25

 

Menurut  Rudolf Stenier (dalam Kustiawan) mengatakan bahwa  

“anak perlu banyak berhubungan dengan lingkungan untuk 

memperolehsuatu pemahaman. Ppembelajaran perlu dilakukan dengan 

menggunakan media yang berkaita dengan lngkungn”. 
26

    Media tidak 

harus memerlukan modal yang mahal. Media pembelajaran merupakan 

kreatifitas guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih konkrit, 

lebih menyenangkan dan lebih kreatif. 

Media daun singkong, merupakan jenis media yang selain 

mengandung unsur pada lingkungan juga mengandung unsur bentuk yang 

bisa dilihat, daun singkong adalah alat yang dapat ditemukan dilingkungan 

siswa, sehingga sangat efektif untuk digunakan dalam pembelajaran. 

Selain itu, dengan media daun singkong siswa dapat lebih memahami 

konsep dari materi yang disampaikan terutama pada materi pekalian.  

Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah 

mempelancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga pembelajaran 

akan lebih efektif dan efesien. Tetapi secara lebih khusus ada beberapa 

manfaat media yang lebih rinci menurut Kemp dan Dayton, yaitu: 

a. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. 

b. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 
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c. Proses pembelajaran. 

d. Menjadi lebih jelas dan menarik. 

e. Efesiensi dalam waktu dan tenaga. 

f. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 

g. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja dan 

kapan saja. 

h. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan 

proses belajar. 

i. Merubah peran guru ke arah lebih positif fan produktif.  

Selain beberapa manfaat media seperti yang dikemukakan oleh 

Kemp dan Dayton tersebut, tentu saja masih banyak manfaat-manfaat 

praktis yang lain. Manfaat praktis dalam media pembelajaran sebagai 

berikut: 

a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil 

belajar. 

b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian 

siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang 

lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan 

siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

c. Media pembelajaran dapat mengatasi waktu keterbatasan indera, ruang 

dan waktu. 
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d. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada 

siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta 

memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat 

dan lingkungannya. 
27

 

3. Pendekatan Matematika Realistik  

Pendekatan Matematika Realistik telah lama dikembangkan di 

Belanda. PMR mengacu pada pendapat Freudental yang mangatakan 

bahwa matematika harus dikaitkan dengan realitas dan matematika 

merupakan aktivitas manusia. Ini berarti harus dekat dengan anak dan 

relevan dengan situasi sehari-hari. Matematika sebagai aktivitas manusia 

maksudnya manusia harus diberikan kesempatan untuk menemukan 

kembali ide dan konsep matematika. 

Menurut Gravemeijer dalam Aji Wibowomengungkapkan bahwa 

“realistic mathematic education is rooted in frudenthal’s interpretation of 

mathematics as an activity” pernyataan tersebut bermakna RME didasari 

dari pandangan frudental bahwa matematika adalah aktivitas manusia. 

Lebih lanjut Crompton & Traxler menyatakan “ RME is an approach to 

mathematics education that involves students developing their 

understanding by exploring and solving problem set in contexts that 

engage their interest”. RME adalah sebuah pendekatan untuk pendidikan 

matematika yang melibatkan siswa mengembangkan pemahaman mereka 
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dengan mengeksplorasi dan memecahkan masalah yang ditetapkan dalam 

konsteks yang terlibat ketertarikan siswa. 
28

 

Menurut Treffers (1991) ada dua matematisasi,yaitu matematisasi 

horisontal dan vertikal. Dalam matematika horisontal siswa menggunakan 

matematika untuk mengorganisasikan dan menyelesaikan masalah yang 

ada pada situasi nyata. Dalam pendekatan matematika realistik kedua 

matematisasi horisontal dan vertikal digunakan dalam proses belajar 

mengajar. Teffers (1991) mengklasifikasikan empat pendekatan 

pembelajaran matematika, yaitu mekanustik, emperistik, atrukturalis, dan 

realistik. Sedangkan menurut Streefland (1991) prinsip uutama dalam 

belajar mengajar yang berdasarkan pada pengajaran realistik adalah: 

a. Constructing and Concreting  

Pada prinsip ini dikatakan bahwa belajar matematika adalah 

aktivits konstruksi. Karakteristik konstruksi ini tampak jelas dalam 

pembelajaran, yaitu siswa menemukan sendiri perosedur untuk dirinya 

sendiri. Pengkonstruksian ini akan lebih menghasilkan apabila 

menggunakan pengalaman dan benda-benda konkrit. 

b. Levels and Models 

Belajar konsep matematika atau keterampilan adalah proses yang 

merentang panjang dan bergerak pada level abstrak yang bervariasi. 

Untuk dapat menerima kenaikan dalam level ini dari batas konteks 

aritmatika informal sampai aritmatika formal dalam pembelajaran 
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digunakan model supaya dapat menjembatani antara konkret dan 

abstrak.  

c. Reflection and Special Assigment  

Belajar matematika dan kenaikan level khusus dari proses belajar 

ditingkatkan melalui refleksi. Penilaian terhadap seseorang tidak hanya 

berdasarkan hasilnya saja, tetapi juga memahami bagaimana proses 

berfikir seseorang. Perlu dipertimbangkan bagaimana memberikan 

penilaian terhadap jawaban siswa yang bervariasi.  

d. Social context and interaction 

Belajar bukan hanya merupaka aktivitas individu, tetapi sesuatu 

yang terjadi dalam masyarakat dan langsung berhubungan dengan 

konteks sosiokultural. Maka dari itudialam belajar, siswa harus diberi 

kesempatan bertukar fikiran, adu argument, dan sebagainya.  

e. Structuring and interwining 

Belajar matematika tidak hanya terdiri dari penyerapan kumpulan 

pengetahuan dan unsur-unsur keterampilan yang tidak berhubungan, 

tetapi merupakan kesatuan ang terstruktur. Konsep baru dan objek 

mental harus cocok dengan dasar pengetahuan yang kebih besar atau 

lebih kecil sehingga dalam pembelajaran diupayakan agar ada 

keterkaitan antara yang satu dengan yang lain.  

Langkah-langkah dalam pendekatan Realistic Mathematic 

Education adalah:
29
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a. Memahamai masalah kontekstual 

Guru menyaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari dan 

meminta siswa untuk memahami masalah tersebut. 

b. Menjelaskan masalah kontekstual 

Jika situasi macet dalam menyelesaikan masalah maka guru 

menjelaskan situasi dan kondisi dari soal dengan cara memberikan 

petunjuk-petunjuk atau berupa saran seperlunya (besifat terbatas) 

terhadap bagian-bagian tertentu yang belum dipahami oleh siswa, 

penjelasannya hanya sampai siswa mengerti maksud soal. Langkah ini 

ditempuh saat siswa mengalami kesulitan memahami masalah 

kontekstual.  

c. Menyelesaikan masalah kontekstual 

Pada tahap ini siswa didorong menyelesaikan masalah kontesktual 

secara individu berdasar kemampuannya dengan memanfaatkan 

petunjuk-petunjuk yang telah disediakan. Siswa secara individu 

menyelesaikan masalah kontenkstual dengan cara mereka sendiri. 

d. Membandingkan dan mendiskusikan jawaban 

Guru menyediakan waktu dan kesempatan kepada siswa untuk 

membandingkan dan mendiskusikann jawaban secara berkelompok, 

untuk selanjutnya dibandingkan dan didiskusikan dalam kelas.  

e. Menyimpulkan  

Dari hasil diskusi, guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan 

suatu konsep atau prosedur.  
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Adapun keunggulan RME menurut Suwarsono dalam Evi adalah 

sebagai berikut: 

a. RME memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa 

tentang keterkaitan antar matematika dengan kehisupan sehari-hari 

(kehidupan dunia nyata) dan kegunaan pada umumnya bagi manusia.  

b. RME memberikan pengertian yang jelas dan operasional pada siswa 

bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dikonstruksi dan 

dikembangkan sendiri oleh siswa tidak hanya oleh mereka yang disebut 

paka dalam bidang tersebut. 

c. RME memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa 

bahwa cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal, 

dan tidak harus sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. 

Setiap orang bila menemukan atau menggunakan cara sendiri, asalkan 

orang itu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan soal atau masalah 

tersebut.  

d. RME memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa 

bahwa dalam mempelajari matematika, proses pembelajaran merupakan 

sesuatu yang utama, dan untuk mempelajari matematika orang harus 

menjalani proses itu dan berusaha untuk menemukan sendiri konsep-

konsep matematika, denganbantuan pihak lain yang sudah lebih tahu 

(guru misalnya). Tanpa kemauan untuk menjalani sendiri peroses 

tersebut, pembelajaran yang bermakna tidak akan terjadi.
30
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Adapun kelemahan RME menurut Suwarso dalam Evi adalah 

sebagai berikut: 

a. Upaya mengimplementasikan RME membutuhkan banyak perubahan 

pradigma bagi guru, siswa, peranan sosial, peranan konteks, dan 

peranan alat praga lainnya.  

b. Pencarian soal-soal kontekstual yang memenuhi syarat-syarat yang 

dituntut RME tidak mudah untuk setiap topik matematika yang perlu 

dipelajari siswa, terlebih-lebih karena soal tersebut harus dapat 

diselesaikan dengan berbagai macam cara. 

c. Upaya mendorong siswa agar dapat menemukan berbagai cara untuk 

menyelesaikan soal juga merupakan hal yang tidak mudah dilakukan 

oleh guru.  

d. Proses pengembangan kemampuan berfikir siswa, melalui soal-soal 

kontekstual, proses matematisasi horizontal dan proses matematisasi 

vertikal juga bukan merupakan sesuatu yang sederhana, karena proses 

dan mekanisme berfikir siswa harus diikuti dengan cermat, agar guru 

dapat membantu siwa dalam melakukan penemuan kembali konsep-

konsep matematika tertentu. 
31

 

Menurut Evi, kelemaham-kelemahan RME dapat diminimalkan 

dengan cara: 

a. Peranan guru dalam membimbing siswa dan memberikan motivasi 

harus lebih ditingkatkan. 
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b. Pemilihan alat praga harus lebih cermat dan disesuaikan dengan materi 

yang sedang dipalajari. 

c. Siswa yang lebih cepat dalam menyelesaikan soal/masalah kontekstual 

dapat diminta untuk menyelesaikan soal-soal dengan tingkat kesulitan 

yang sama bahkan lebih sulit. 

d. Guru harus lebih cermat dan kreatif dalam membuat soal/masalah 

kontekstual.
32

 

Meskipun banyak pendekatan-pendekatan yang diterapkan dalam 

pembelajaran, akan tetapi tidak ada pendekatan yang terbaik, karena setiap 

pendekatan ada kelemahan dan kelebihannya. Jadi tidak ada salahnya 

mempertimbangkanpendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

ini untuk diterapkan dalam pembelajaran.  

4. Hubungan Antara Pendeatan Realistik Mathematic Education (RME) 

dengan Menggunakan Media Daun Singkong terhadap Kemampuan 

Pemahaman Konsep Perkalian Siswa 

 

Matematika merupakan bagian dari bidang sains, yang menuntut 

pada ranah pemahaman. Kemampuan pemehaman konsep matematika 

merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran, karena 

apabila peserta didik sudah peham dengan konsep matematika maka 

peserta didik tersebut akan dapat menyelesaikan permasalahan persoalan 

matematika termasuk perkalian. Pendekatan pembelajaran RME ini dapat 

membantu pemahaman konsep siswa karena siswa diberikan kesempatan 

untuk menemukan ide dan konsep melalui masalah kontekstual dalam 
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kehidupan sehari-hari, kemudian siswa dapat membandingkan dan 

mendiskusikan serta menyimpulkan jawaban yag ditemukan. 

 Kemampuan pemahaman konsep (perkalian) juga mempengaruhi 

tingkat pemahaman konsep yang dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik 

yang memiliki kemampuan pemahaman kondep dalam bidang perkalian 

akan mudah mengungkapkan kembali konsep materi yang dipelajari 

berdasarkan pengalaman belajarnya sendiri dalam berbagai cara yang 

dibimbing oleh guru sehingga mencapai hasil belajar yang optimal. 

 

B. Penelitian Relevan  

Suatu penelitian dapat mengacu pada penelitian lain yang dapat 

dijadikan sebagai titik tolak dalam mengadakan penelitian. Dalam penelitian 

ini, digunakan data penelitianterdahulu sebagai telaah pustaka yang berkaitan 

dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin (2013), dengan judul “ 

Penerapan Pendekatan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Bilangan Pecah 

Di Kelas IV MI Ghidaula Athfal Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 

2012/2013”.
33

 Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Zaunal 

Arifin terletak pada variable X yaitu sama-sama menggunakan 

Pendekatakan Matematika Realistik, kemudian perbedaan selain dari 

waktu, dan tempat yang diteliti juga berbeda pada variable Y, penelitian 
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yang dilakukan oleh Zainal Arifin untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

sedangkan penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman konsep 

perkalian pada siswa.  

2. Penelitian relevan yang dilakukan oleh Aji Wibowo (2017), dengan judul 

“Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik terhadap 

Prestasi Belajar, Kemampuan Penalaran Matematis, dan Minat Belajar 

Siswa Kelas V ”. 
34

 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah 

dilakukan posstest dan protest, nilai rata-rata pretest pada duakelas relatif 

sama yaitu pada kelas realistik 40,781 dan kelas kontrol 37,206. Dari dua 

kelas yang digunakan dalam penelitian ini, nilai tertinggi pretest yang 

dicapai siswa adalah 65,00 dan nilai terendah adalah 10,00. Dan pada nilai 

rata-rata postest kelas realistik dan kelas kontrolberturut-turut adalah 

55,735. Secara deskriftif, hasil postest lebih tinggi dibanding kelas kontrol.  

3. Penelitian relevan yang dilakukan oleh Dyah Tri Wahyuningtyas (2016), 

dengan judul “Meningkatkan Pemahaman Konsep Perkalian dan 

Pembeagian Bilangan Bulat Menggunakan Media Wayangmatika pada 

Siswa Kelas V SDN 4 Sologiri”.
35

 Terdapat kesamaan dalam penelitian ini 

adalah sama-sama meningkatkan pemahaman konsep perkalian, hanya saja 

berbeda pada letak variable, waktu dan tempat penelitian.  
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4. Penelitian relevan yang dilakukan oleh Anita Piliang (2018), dengan judul 

“Pengaruh Penerapan Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematik Berdasarkan 

Kemandirian Belajar Siswa Kelas VII Sekolah Menengah Pertama 

Pekanbaru”.
36

 Adapun persamaan penelitian dengan Anita Piliang yaitu 

persamaan pada variable X, sama-sama untuk meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep dengan menggunakan pendekatan matematika 

realistik. Namun perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Anita 

Piliang tidak menggunakan media, dan penelitian ini menggunakan media, 

yaitu media daun singkong. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Setya Rahayu, dengan judul penelitian 

“Pengaruh Pendekatan RME Terhadap Pemahaman Konsep Matematika 

Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru.” Dari hasil 

penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat perbedaan antara 

pemahaman konsep matematika siswa yang belajar dengan pendekatan 

RME dengan siswa yang belajar metode konvensional. Hal ini telihat dari 

mean yang diperoleh oleh kedua kelas, dimana mean kelas eksperimen 

dengan menggunakan pendekatan RME adalah 79,5% dan mean kelas 

kontrol dengan menggunakan metode konvensional 68,38%. Artinya 

adanya perbedaan maka terdapat pengaruh yang positif pendekatan RME 

terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas dan besarnya 

                                                             
36
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Siswa Sekolah Menengah Pertama Pekanbaru. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Negeri Siltan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. 



 
 

 

31 

pengaruh RME terhadap pemahaman konsep siswa adalah sebsar 12,79%. 

Adanya yang membedakan penelitian yang dilakukan peneliti dengan 

Setya Rahayu adalah peneliti ingin menelaah pengaruh pendekatan RME 

terhadap kemampuan pemahaman konsep perkalian siswa MI Ash 

Shobirin Kelas III Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sedangkan 

Setya Rahayu bertujan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman 

konsep matematka.  

 

C. Kerangka Berfikir 

Pembelajaran tematik khususnya pada perkalian di kelas III SD/MI 

dapat dikatakan berkualitas dan efekif apabila peahaman konsep siswa dapat 

meningkat dengan baik. Salah satu cara untuk meingkatkan pemahaman 

konsep perkalian siswa yaitu dengan menerapkan pembelajaran menggunakan 

media pada saat proses pembelajaran. Dalam hal ini tugas guru sebagai 

pendidik harus mempunyai keterapilan dalam membuat media pembelajaran 

agar materi yang dikaakan sulit oleh siswa dapat dipahami dengan baik. 

Dengan pembelajaran menggunakan pendekatan dan media daun 

singkong, siswa mampu meningkatkan pemahaman konsep khususnya pada 

konsep perkalian sehingga mendorong mereka penuh pemikian, kerja sama, 

kecakapan belajar, dan kepercayaan diri siswa.  

Dalam penelitian ini akan dilaksanakan pretest pada kedua kelompok 

sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa, kemudian kelas eksperimen akan diberi perlakuan 

pembelajaran menggunakan pendekatan matematika realistik dengan bantuan 
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media daun singkong, sedangkan kelas kontrol menerapkan pembelajaran  

tanpa menggunakan pendekatan matematika realistik dan media daun 

singkong. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka berfikir tersebut dapat 

diilustrasikan dalam diagram berikut ini: 

Gambar 2.1. Kerangka berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Konsep Operasional 

Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

tiga variable yaitu variable bebas adalah pendekatan RME, variable terikat 

adalah mengguakan media daun singkong dan variable moderator adalah 

kemampuan pemahaman konsep perkalian.  

Kelas III 

B 

Kelas III 

A 

Pretest Pretest 

Pembelajaran tanpa 

menggunakan media 

daun singkong  

Pembelajaran 

menggunakan media 

daun singkong  

Postest 
Postest 

Efektivitas Pendekatan 

Matematika Realistik dan  

Media Daun Singkong 

terhadap Pemahaman 

Konsep Perkalian  
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1. Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

Adapun langkah-langkah dalam penerapan pendekatan Realistic 

Mathematic Education (RME), yaitu: 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini, peneliti menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan instrumen yang terdiri dari Silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dan Soal Test Matematika. 

b. Tahap Pelaksanaan, yang terdiri dari 

1) Kegiatan Pendahuluan, terdiri dari keiatan 

a) Guru memberi salam, bertanya bagaimana kabar sisw, memipin 

berdoa dan memeriksa kehadiran siswa. 

b) Guru menginformasikan materi belajar, tujuan belajar, dan 

hasil belajar yang diharapkan tercapai. 

c) Guru memberikan pengantar berupa masalah-masalah 

kontekstual yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Kegiatan Inti, terdiri dari kegiatan 

a) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

b) Guru memberikan masalah kontekstual dalam kehidupan 

sehari-hari yang terdapat pada Lembar Aktivitas Siswa. 

c) Siswa menyelesaikan masalah pada Lembar Aktivitas Siswa 

secara mandiri, kemudian membandingkan dan mendikusikan 

jawaban secara kelompok. 
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d) Guru meberikan bantuan secara terbatas apabila siswa 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal. 

e) Setelah diskusi kelompok, guru memimnta salahsatu kelompok 

empresentasikan jawaban kelompoknya dan kelompok lain 

membandingkan jawaban yang dipresentasikan dengan 

jawaban yang mereka miliki. 

f) Jika terdapat perbedaan dalam penyelesaian, guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya. 

g) Bersama-sama dengan siswa, guru mendiskusikan dan 

mengarahkan siswa kepada jawaban yang benar. 

h) Guru bersama-sama siswa menarik kesimpulan terkait masalah 

yang diselesaikan. 

c. Tahap Akhir 

Pada tahap ini, guru melakukan evaluasi mengenai kegiatan 

pembelajaran dan melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa 

dengan mengadakan ulangan. 

2. Media Daun Singkong 

Media adalah segala sesuatu yang dapat diguakan untuk 

menyampaikan pesan sehingga dapa merangsang fikiran, minat dan 

perhatian siswa. 
37

 Menurut Swan&Maeshal, media matematika adalah 

suatu objek yang dapat dikuasai  oleh siswa melalui panca indra dengan 

sadar atau tidak sadar sehingga membuat proses berfikir matematika siswa 
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lebih berkembang. Penggunanaan media pembelajaran pada siswa selain 

dapat membantu siswa dalam pembelajaran, juga dapat memberikan 

pengalaman yang konkrit dan menarik perhatian serta motivasi belajar 

siswa.  

Media daun singkong merupakan media yang dapat dimanfaatkan 

dalam pembelajaran matematika khususnya dalam memahami perkalian. 

Media daun singkong terdiri dari bermacam-macam jari yang berfungsi 

dalam menghitung. Pada daun yang mempunya tujuh jari, dapat digunakan 

pada perkalian tujuh. Misalnya 2 x 7, minta anak menyusun 2 tangkai daun 

singkong yang masing-masingterdiri dari 7 helai. Dari susunan yang 

didapat ialah: 

 

2 x 7 =  (  7               +           7     )       = 14 

3. Kemampuan Pemahaman Konsep Perkalian 

Kemampuan memahami konsep perkalian yang dimaksud didalam 

penelitian ini bermakna kesanggupan siswa MI Ash Shobirin dapat 

melakukan berhitung perkalian dengan benar. Pembelajaran yang didesain 

dalam suasana yang menyenangkan dan mengoptimalkan peran siswa 

dalam proses kegiatan belajar sehinga kemampuan dibidang matematika 

khususnya berhitung perkalian akan bermakna dan bermanfaat  bagi siswa 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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Dalam operasi hitung bilangan kita mengenal operasi perkalian. 

Banyak para ahli yang menjelaskan konsep perkalian, diantaranya 

pendapat Sutawidjaja yang menjelaskan bahwa perkalian adalah 

penjumlahan berganda dengan suku-suku yang sama.  

Pada prinsipnya, perkalian sama dengan penjumlahan secara 

berulang. Oleh karena itu, kempampuan persyaratan yang harus dimiliki 

siswa sebelum memperlajari perkalian adalah penguasaan penjumlahan. 

KRITERIA SKOR PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

Skor  Sajian Jawaban  

6 Konsep dan prinsip terhadap soal matematika secara lengkap, 

pengggunaan istilah dan notasi secara tepat, algoritma secara 

lengkap dan benar 

5 Konsep dan prinsip terhadap soal matematika kurang lengkap, 

pengggunaan istilah dan notasi tidak tepat, algoritma secara 

lengkap dan benar 

4 Konsep dan prinsip terhadap soal matematika hampir lengkap, 

penggunaan istilah dan notasi matematika hampir benar, 

penggunaan algoritmasecara lengkap, perhitungan secara 

umum benar namun mengandung sedikit kesalahan 

3 Konsep dan prinsip terhadap soal matematika kurang lengkap, 

jawaban mengandung perhitungan yang salah 

2 Konsep dan prinsip terhadap soal matematika sangat terbatas, 

jawaban besar mengandung perhitungan yang salah 

1 Tidak menunjukkaan pemahaman konsep dan prinsip terhadap 

soal 

 

E. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kajian teori yang telah dibahas diatas maka penelitian 

menyimpulkan hipotesis sebagai berikut: 

Ha = Terdapat pengaruh kemampuan pemahaman konsep siswa antara 

pendekatan Realistc Mathematic Education (RME) tertentu dengan 

pembelajaran konvensional. 
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Ho = Tidak terdapat pengaruh kemampuan pemahaman konsep siswa antara 

pendekatan Realistc Mathematic Education (RME) tertentu dengan 

pembelajaran konvensional. 

 



 

  

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode 

eksperimen. Apabila penelitian bertujuan meramalkan dan menjelaskan hal-hal 

yang terjadi diantara variable-variable tertentu melalui upaya manupilasi atau 

pengontrolan variable-variable tersebut atau hubungan diantara mereka, agar 

ditemukan hubungan, pengaruh, atau perbedaan salah satu ataulebih variable, 

maka penelitian yang demikian diebut eksperimen. 
38

 Penelitian sendiri 

merupakan kegiatan untuk mencermati suatu objek dengan menggunakan 

metodologi tententu dan bertujuan untuk memperoleh data yang bermanfaat 

untuk meningkatkan mutu suatu hal.  

Sedangkan eksperimen adalah proses pelaksanaan perlakuan 

dilakukan secara bertahap sampai penelitian ini berhasil. Metode penelitian 

eksperimen merupakan metode penlitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh treatment (perlakuan tertentu). 
39

 Prosedur penelitian dimulai dari 

tahap penyusunan rencana perlakuan, observasi awal, pelaksanan perlakuan, 

dan observasi akhir. Instrument yang digunakan untuk menilai perkembangan 

perkembangan kognitif anak berupa tanda (√) pada kategori belum berkebang 

sampai dengan berkembang sangat baik.  

                                                             
38

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan 

Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosoal Lainnya), jakarta: Penerbit Kencana PernadaMedia 

Group, 2005,hlm.58 
39

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantutatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Penerbit 

Alfabeta, 2013,hlm. 6 

38 



39 
 

 

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa kriterian ketentuan penilaian 

adalah sebagai berikut: 
40

 

76% - 100% Tergolong Sangat Tinggi (BSB) 

56% - 75%  Tergolong Tinggi (BSH) 

41% - 55% Tergolong Cukup (MB) 

40% Kebawah Tergolong Rendah (BB) 

Keterangan:
41

 

BSB : Berkembang Sangat Baik 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

MB  : Mulai Berkembang 

BB  : Belum Berkembang    

Penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendali. Rancangan penelitian yang digunakan adalah 

dengan menggunakan rancangan penelitian model Quasi Eksperiment adalah 

desain yang digunakan karena pada kenyataan sulit mendapatkan kelompok 

kontrol yang digunakan untuk penlitian. Quasi Eksperiment digunakan untuk 

mengetahui pengaruh pendekatan matematika realistik dengan berbantu media 

daun singkong terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa yang dilakukan 

pada dua kelompok pada dua kelompok dengan menggunakan kelas 

pembanding.
42
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Model design ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel III.1 

Pretest-Posttest Control Group Design 

Pretest  Treatment  Posttest 

A1 X A2 

A2 -  A4 

 

Keterangan: 

A1 :Nilai pretest kelas eksperiment sebelum diberi perlakuan. 

X  : Nilai posttest kelas eksperimen sesudah diberi perlakuan 

A2 : Nilai pretest kelas kontrol tanpa perlakuan 

A4 : Nilai posttest kelas kontrol tanpa perlakuan 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2020 bertempat di 

Madrasah Ibtidaiyah Ash Shobirin Flamboyan VI. Yang diteliti adalah 

pengaruh penggunaan media daun singkong terhadap pemahaman konsep 

siswa kelas III MI Ash Shobirin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa di Mi Ash Shobirin. Objek 

dalam penelitian ini adalah pengaruh penggunaan media daun singkong dalam 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa kelas III MI Ash 

Shobirin.  
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Penelitian ini terdiri dari tiga variable yaitu: pendekatan matematika 

realistik (veriable X), media daun singkong (Variable Y), meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep (variable Z).  

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi  

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam 

suatu ruang lingkup, dan waktu yang sudah ditentukan.
43

Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas III MI Ash Shobirin Kecamatan 

Tapung Kabupaten Kampar yang berjumlah 95 siswa yang terbagi dalam 3 

kelas IIIa  sebanyak 32 siswa, IIIb sebanyak 33 siswa, IIIc sebanyak 30 

siswa. 

2. Sampel 

Penelitian ini menggunakan tehnik pengambilan sampel Purposive 

Sampling merupakan tehnik pengambilan anggota sampel dari 

pertimbangan tertentu.
44

 Dalam pengambilan sampell ini peneliti 

mendapatkan informasi dari guru bidang studi bahwa kedua kelas yang 

akan dijadikan sampel ini tidak mengalami perbedaan dari segi 

kemampuan. Dan akan dibuktikan secara statistik pada pembahasana 

selanjutnya, untuk membuktikan bahwa kedua kelas tersebut tidak 

mengalami perbedaan. Sehingga berdasarkan pertimbangan yang diberikan 

oleh guru kepada peneliti, maka peneliti mengambil kelas sebagai sampel 
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yaitu kelas III.b sebagai kelas eksperimen yang diberikan perlakuan 

pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) dan kelas III.a 

sebagai kelas kontrol yang menerapkan pembelajaran langsung. 

IIIa. Kontrol   = 32 

IIIb. Eksperimen  = 33 

IIIc   = 30 

E. Variable Penelitian 

 Variable bebas dalam penelitian ini adalah penerapan pendekatan 

pembelajaran Realistic Mathematic Education dan variable terikat adalah 

menggunakan media daun singkong. Sedangkan variable moderator dalam 

penelitian ini adalah Kemampuan Pemahaman Konsep Perkalian.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini berlokasi di MI Ash Shobirin untuk memperoleh data 

dalam penelitian ini maka penulis menggunkan teknik sebagai berikut: 

1. Tes 

Tes merupakan rangkaian pertanyaan yang memerlukan jawaban 

testi sebagai alat ukur dalam proses asesmen maupun evaluasi dan 

mempunyai peran penting untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, 

dalam proses belajar, tes digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian 

keberhasilan siswa setelah melakukan belajar. 
45

 

Tes dilakukan secara langsung terhadap siswa untuk mengetahui 

sejauh mana kemampuan pemahaman konsep siswa kelas III MI Ash 
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Shobirin terhadap materi perkalian. Kegunaan tes iini adalah untuk 

mengumpulkan data mengenai hasil belajar siswa dengan cara memberikan 

soal tes yang sama pada kedua kelas sebelum diberi perlakuan melalui soal 

pretes dan diberi perlakuan pada kelas eksperimen, kemudian diberikan soal 

postest yang sama pada kedua  kelas. Soal disusun dalam beberapa butir 

soal essay yang berguna untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep 

siswa.  

Untuk memperoleh tes yang baik, maka dilakukan beberapa uji 

coba soal tes terhadap siswa yang terdiri dari: 

a. Validitas Tes 

Validitas instrument penelitian baik dalam bentuk tes, angket atau 

observasi dapat diketahui dengan melakukan analisis faktor, yaitu 

dengan mengkorelasikan antara skor item instrument dengan skor total. 

Hal ini dapat dilakukang dengan korelasi product moment, rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut:
46

 

  rxy = 
              

√                         
 

Keterangan: 

rxy   : Koefisien korelasi 

∑x    : Jumlah skor item 

∑y    : Jumlah skor total (seluruh item) 

n       : Jumlah responden 
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selanjutnya dihitung menggunakan Uji “t” dengan rumus:
47

 

  thitung = 
 √   

√    
 

Diketahui (tabel t) untuk α = 0,05 dan derajad kebebasan (dk = n-2). 

Kaidah keputusan: 

Jika thiung ≥ ttabel, berarti valid 

  Jika thiung  ≤ ttabel, berarti tidak valid 

 Jika instrumen itu valid, maka kriteria yang digunakan untuk 

menentukan validitas butir soal adalah sebagai berikut:
48

 

Tabel III.2 

KRITERIA VALIDITAS SOAL 

Besarnya r INTERPRETASI 

0,80 < r ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < r ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < r ≤ 0,60 Sedang 

0,20 < r ≤ 0,40 Rendah 

0,00 < r ≤ 0,20 Sangat rendah 

 

Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh koefisien validitasnya. 

Dari hasil perhitungan tersebut, maka didapat bahwa hasil dari soal yang 

diujikan adalah valid.  

Tabel III.3 

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Soal 

No 

Item 

Validitas Soal 
Keterangan 

R Hitung R tabel 

1 0,815 0,361 Valid 

2 0,805 0,361 Valid 

3 0,983 0,361 Valid 

4 0,941 0,361 Valid 

5 0,900 0,361 Valid 

6 0,926 0,361 Valid 

7 0,928 0,361 Valid 
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b. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkemampuan rendah. Rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut:
49

 

   DP = 
     

 

 
              

 

Keterangan: 

DP : Daya Pembeda 

SA : Jumlah skor atas 

SB : Jumlah skor bawah 

T   : Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah  

Smax : Skor maksimum 

Smin : Skor minimum 

 Proporsi daya pembeda soal yang digunakan adalah sebagai 

berikut:
50

 

Tabel III.4 

PROPORSI DAYA PEMBEDA SOAL 

 

DAYA PEMBEDA INTERPR 

ETASI 

DP ≤ 0 Sangat jelek 

0,00 < DP ≤ 0,20 Jelek 

0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup 

0,40 < DP ≤ 0,70 Baik 

0,70 < DP ≤ 1,00 Sangat Baik 

 

                                                             
49

 Suharsini Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2007),hlm. 210 
50

 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan(Edisi Revisi), (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011),hlm. 218 

 



46 
 

 

Tabel III.5 

Rekapitulasi Hasil Uji Daya Pembeda Soal 

No 

Item 

Daya Pembeda 

DP Keterangan 

1 0,578 Baik 

2 0,533 Baik 

3 0,617 Baik 

4 0,440 Baik 

5 0,483 Baik 

6 0,567 Baik 

7 0,520 Baik 

 

c. Tingkat Kesukaran  

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak 

terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 

mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soa yang terlalu sukar 

akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai 

semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. 

Di dalam istilah evaluasi, indeks kesukaran ini diberi symbol P (p 

besar), singkatan dari kata “proporsi”. Dengan demikian maka soal 

dengan P = 0,70 lebih mudah jika dibandingkan dengan P = 0,20. 

Sebaliknya soal dengan P = 0,30 lebih sukar daripada soal dengan P = 

0,80.
51

 

Rumus mencari P adalah: 

  
 

  
 

Dimana: 

P  :Indeks Kesukaran 
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B  : banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS  : jumlah seluruh siswa peserta tes. 

Indeks kesukaran soal diklasifikasikan sebagai berikut: 

Tabel III.6 

INTERPRETASI TINGKAT KESUKARAN SOAL 

Tingkat Kesukaran Interpretasi 

TK > r ≤ 0,70 Mudah 

0,30 ≤ TK < 0,70 Sedang 

TK < 0,30 Sukar 

 

Tabel III.7 

Rekapitulasi Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal 

No 

Item 

Daya Pembeda 

TK Keterangan 

1 0,783 Mudah 

2 0,707 Mudah 

3 0,283 Sukar 

4 0,527 Sedang 

5 0,527 Sedang 

6 0,547 Sedang 

7 0,294 Sukar 

 

d. Reliabilitas Tes 

Untuk mengetahui apakah suatu tes memiliki reliabilitas tinggi, sedang 

atau rendah dapat dihitung menggunakan rumus alpha sebagai berikut:
52

 

    
   

  
     

 

 

 
     

   
  

     
 

 

 
 

r11 = (
 

   
) (  

   

  
) 

 

Keterangan:  
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r11 : Nilai Reliabilitas 

Si  : Varians skor tiap-tiap item 

∑Si : Jumlah varians skor tiap-tiap item 

Tabel III.8 

Rekapitulasi Hasil Uji  Reliabilitas Tes 

No  Nilai Reliabilitas Tes Jumlah Item  Interpretasi 

1 0,80 < 0,959  ≤ 1,00 7 Butir Soal Sangat Tinggi 

 

Berdasarkan hasil uji instrumen tes tersebut, maka instrumen yang telah 

diujicobakan layak digunakan kembali dengan jumlah item yang digunakan hanya 

7 butir soal. 

2. Observasi  

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pegamatan secara sistematis. 
53

 Observasi dilakukan untuk 

melihat dan mengamati aktifias anak dalam kegiatan pembelajaran dan juga 

untuk mengamati kemampuan anak.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data secaa langsung yang 

dilakukan dengan mengabadikan atau merekam beragai kegiatan apek 

perkembangan anak sedang berlangsung dilokasi penelitian saat kegiatan 

aspek perkembangan anak segang berlangsung. Dengan menggunakan alat 

bantuan perekam. Serta mengumpulkan data yang mendukung hasil 

penelitian. Penulis memperoleh arsip dan dokumen yang berkenaan dengan 

sekolah tersebut, yaitu keadaan guru, tenaga administrasi, sarana dan 
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 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 

2005,hlm.70 
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prasarana, jumlah siswa, laporan kegiatan siswa, data yang relevan terhadap 

penelitian dan hasil belajar siswa. 
54

  

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah dengan menggunakan analisis deskriptif 

kuantitatif. Statistik deskriptif kuantitatif merupakan kegiatan statistik yang 

dimulai dari penghimpunan data, menyusun atau mengatur data, mengelola 

data, menyajikan dan menganalisis data angka,guna memberikan gambaran 

tentang suatu gejala, peristiwa atau keadaan.
55

  

Nilai  
 

 
     

Keterangan : 

n= jumlah nilai yang diperoleh 

N= jumlah nilai maksimal 

Untuk mengetahui keterampilan berfikir kreatif siswa digunakan rumus :
56

 

Penguasaan = 
    

        
      

 Untuk hasil tiap aspek kemampuan berfikir kreatif kemudian di 

bandingkan dengan kriteria keberhasilan siswa sebagai berikut : 

Angka 0%- 20%  = tidak baik 

Angka 21%- 40%  = kurang baik  

Angka 41%- 60%  = cukup baik 

Angka 61%- 80%  = baik 
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 Riduan, Skala Pengukuran Variabke-variable Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2010, 

hlm. 31 
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 Hartono, Statistik Untuk Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 2 
56

 Anas Sudjana, Op.Cit., hlm. 18 
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Angka 81%-100%  = tinggi sekali 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan, dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:  

a. Mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti 

b. Mengajukan judul penelitian yang akan dilaksanakan 

c. Menyusun proposal penelitian 

d. Membuat RPP dan instrumen penelitian 

e. Mengkonsultasikan RPP dan instrumen penelitian kepada dosen 

pembimbing  

f. Melakukan seminar proposal 

g. Merevisi proposal penelitian berdasarkan hasil seminar 

h. Mengurus perizinan ke sekolah yang akan dijadikan tempat uji coba 

instrumen dan tempat penelitian di MI Ash Shobirin Kecamatan 

Tapung Kabupaten Kampar. 

i. Menguji instrumen penelitian. 

j. Menganalisis hasil uji cobba instrumen 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: 

a. Menentukan dua kelas yang akan dijadikan sampel dalam penelitian, 

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

b. Melaksanakan pretes pada kelas eksperimen dankelas kontrol. 

c. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan Pendekatan 

Matematika Realistik dengan bantuan media daun singkong pada 

kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. 
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d. Melaksanakan observasi pada kelas eksperimen. 

e. Melakukan tes akhir (postest) pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

3. Tahap Penyelesaian  

Pada tahap penyelesaian dilakuakn beberapa kegiatan sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan hasil data kuantitatif dan kualitatif dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

b. Mengolah dan menganalisis hasil data kuantitatif berupa pretest dan 

postest. 

c. Mengolah dan menganalisis data kuantitatif berupa lembar 

observasi. 

d. Mengkonsultasikan hasil pengolahan dengan dosen pembimbing. 

e. Membuat kesimpulan hasil penelitian berdasarkan hipotesis yang 

telah dirumuskan. 

f. Menyususun laporan hasil penelitian. 

g. Merevisi laporan setelah melakukan bimbingan dengan dosen 

pembimbing. 



 

  

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan matematika realistik dengan bantuan media daun singkong  pada 

siswa di MI Ash Shobirin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dapat 

ditarik kesimpulan bahwa dari hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata 

pencapaian kemampuan pemahaman konsep perkalian siswa pada kelas 

eksperimen sebesar 80,1342 lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol 

yang hanya mencapai 72,2353. Berdasarkan analisis uji-t dari nilai 

kemampuan pemahaman konsep perkalian siswa pada kelas eksperimen dan 

kontrol diperoleh nilai thitung > ttabel taraf signifikan 5 (1,669) dan 1 (2,387) atau 

1,669 < 4,075 >  2,387, maka Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti ada 

pengaruh yang signifikan antara penggunaan pendekatan matematika realistik 

dengan bantuan media daun singkong terhadap kemampuan pemahaman 

konsep perkalian siswa pada mauatan pelajaran matematika di Madrasah 

Ibtidaiyah Ash Shobirin  

B. Saran 

Berdasarkan hasilkan penelitian dan kesimpulan, penulis memberikan 

beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1. Peneliti menyarankan kepada guru hendaknya jika ingin melakukan 

penelitian dengan menerapkan pembelajaran RME agar memahami secara 

benar dahulu langkah-langkah pembelajaran RME tersebut. 

87 
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2. Peneliti menyarankan kepada guru hendaknya jika ingin melakukan 

penelitian dengan menerapkan pendekatan pembelajaran RME agar dapat 

membuat lembar kegiatan yang menarik yang dapat membantu langkah-

langkah dari pembelajaran RME. 

3. Peneliti menyarankan kepada guru hendaknya jika ingin melakukan 

penelitian dengan menerapkan pendekatan pembelajaran RME agar dapat 

mengatur posisi duduk kelompok siswa sedemikian rupa, karena 

pembelajaran RME ini berkelompok maka harus bias membuat siswa agar 

tidak bermain-main saat diskusi kelompok. 
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LAMPIRAN 1 

 

 

SILABUS TEMATIK KELAS III 

 

Tema 4 : KEWAJIBAN DAN HAKKU 

Subtema 1 : KEWAJIBAN DAN HAKKU DI RUMAH 

Semester : 1 

 

 

KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru 

dan tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
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Mata  

Pelajaran 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokas

i 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Pendidikan 

Pancasila dan 

Kewarganegara

an 

1.2 Menghargai 

kewajiban dan hak 

sebagai anggota 

keluarga dan warga 

sekolah sebagai 

wujud rasa syukur 

kepada Tuhan Yang 

Maha Esa 

2.2 Melaksanakan 

kewajiban dan hak 

sebagai anggota 

keluarga dan warga 

sekolah 

3.2

 Mengidenti

fikasi kewajiban 

dan hak sebagai 

anggota keluarga 

dan warga sekolah 

4.2 Menyajikan 

hasil identifikasi 

kewajiban dan hak 

sebagai anggota 

keluarga dan warga 

sekolah 

1.2.1 

Menerima 

kewajiban dan 

hak sebagai 

anggota 

keluarga dan 

warga sekolah 

sebagai wujud 

rasa syukur 

kepada Tuhan 

Yang Maha 

Esa. 

2.2.1 

Melakukan 

kewajiban dan 

hak sebagai 

anggota 

keluarga dan 

warga sekolah. 

3.2.1 

Memahami 

kewajiban dan 

hak sebagai 

anggota 

keluarga 

berkaitan 

dengan 

 Memahami kewajiban 

dan hak sebagai 

anggota keluarga 

 Memahami kewajiban 

dan hak sebagai warga 

sekolah 

 Menemukan akibat 

tidak menjalankan 

kewajiban 

 Menemukan 

kalimat yang 

menunjukkan 

kewajiban dan hak 

 Menceritakan 

pengalaman 

mendapatkan hak 

 Menuliskan 

pengalaman 

tentang kewajiban 

dan hak terkait 

makanan 

 Mengidentifikasi 

kewajiban dan hak 

 Menuliskan 

kewajiban dan hak 

atau aturan di 

rumah 

 Membuat daftar 

kewajiban dan hak 

berkaitan dengan 

rumah 

 Menceritakan 

Sikap: 

• Jujur 

• Disiplin 

• Tanggung 

Jawab 

• Santun 

• Peduli 

• Percaya diri 

• Kerja Sama 

 

Jurnal: 

• Catatan 

pendidik 

tentang 

sikap 

peserta 

didik saat 

di sekolah 

maupun 

informasi 

dari orang 

lain 

 

Penilaian 

Diri: 

• Peserta 

didik 

24 JP  Buku 

Guru 

 Buku 

Siswa 

 Internet 

id) 

 Lingkunga

n 
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pakaian 

dengan tepat. 

3.2.2 

Mengidentifika

si kewajiban 

dan hak 

sebagai 

anggota 

keluarga 

berkaitan 

dengan 

pakaian 

dengan tepat. 

4.2.1

 Menulisk

an 

pelaksana

an 

kewajiban 

dan hak 

sebagai 

anggota 

keluarga 

berkaitan 

dengan 

pakaian. 

4.2.2

 Mencerit

akan 

pengalama

nnya 

pengalaman 

menjalankan 

kewajiban dan hak 

mengisi 

daftar cek 

tentang 

sikap 

peserta 

didik saat 

di rumah, 

dan di 

sekolah 

 

Pengetahuan  

Tes tertulis 

 

• Hak kasih 

sayang dan 

kewajiban; 

kalimat saran; 

penjumlahan; 

pola irama 

sederhana 

• Kewajiban 

dan hak atas 

pakaian; 

kalimat saran; 

bentuk 

istirahat 

• Mengenal 

kalimat saran; 

Hak bertubuh 

sehat; 

penjumlahan 
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tentang  

pelaksana

an 

kewajiban 

dan hak 

sebagai 

anggota 

keluarga 

berkaitan 

dengan 

pakaian 

dengan 

percaya 

diri. 

bilangan 

cacah; pola 

irama 

sederhana 

• Kalimat 

saran; 

kewajiban 

dan hak 

tentang 

makanan; 

bentuk 

istirahat dan 

aturannya 

• Kewajiban 
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Bahasa 

Indonesia 3.10  Mencermati 

ungkapan atau 

kalimat saran, 

masukan, dan 

pe-nyelesaian 

masalah 

(sederhana) 

dalam teks 

tulis.  

4.10 

 Memeragak

an ungkapan 

atau kalimat 

saran, 

masukan, dan 

pe-nyelesaian 

masalah 

(sederhana) 

sebagai bentuk 

ungkapan diri 

menggunakan 

kosa kata baku 

dan kalimat 

efektif yang 

dibuat sendiri 

3.10.1

 Memaha

mi 

ungkapan 

atau 

kalimat 

saran, 

masukan, 

dan pe-

nyelesaian 

masalah 

(sederhana

) dalam 

teks tulis 

3.10.2

 Mengide

ntifikasi 

ungkapan 

atau 

kalimat 

saran, 

masukan, 

dan 

penyelesai

an 

masalah 

(sederhana

 Mengungkapkan 

kalimat saran  

 Mengungkapkan 

kalimat masukan 

 Mengungkapkan 

ungkapan atau 

kalimat 

penyelesaian 

masalah 

(sederhana) 

 Menemukan 

kalimat saran 

 Menuliskan 

kalimat saran 

 Membaca teks 

permasalahan 

 Memberi saran 

secara lisan 

 Menjodohkan 

kalimat saran 

dengan 

permasalahan 

 Menjelaskan 

maksud 

kalimat saran 

 Menuliskan 

penjelasan 

kalimat saran 

dan hak 

tentang 

rumah; 

kalimat saran; 

penjumlahan 

bilangan 

cacah 

• Kewajiban 

dan hak 

tentang 

rumah bersih; 

kalimat saran; 

penjumlahan 

bilangan 

cacah 

 

Keterampilan  

 

Praktik/Kiner

ja 

 

• Membuat 

kalimat 

saran; 

membuat 

soal 

penjumlaha

n dua 

bilangan 
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) dengan 

tepat. 

4.10.1

 Menyaji

kan 

ungkapan 

atau 

kalimat 

saran 

dengan 

tepat.  

4.10.2

 Menulisk

an saran 

tentang 

kewajiban 

yang 

seharusny

a 

dilakukan 

dengan 

tepat. 

 

 

 

 

 

cacah; 

memeragak

an pola 

irama 

sederhana 

dengan 

tepukan 

• 

Menceritak

an 

pengalaman

, 

menuliskan 

kalimat 

saran, 

menulis 

cerita 

• Berdiskusi, 

membuat 

cerita 

tentang 

penjumlaha

n, 

memeragak

an pola 

irama 

sederhana 
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• 

Menyampai

kan 

pendapat, 

menulis 

cerita, 

bercerita 

• 

Menjelaska

n maksud 

kalimat 

saran, 

menulis 

cerita, 

membuat 

soal 

penjumlaha

n 

• 

Menyampai

kan saran; 

membuat 

soal 

penjumlaha

n bilangan 

cacah; 

menceritak
Pendidikan 

Jasmani, 

3.8  Memahami 

bentuk dan 

3.8.1

 Mengeta
 Mengidentifikasi  Menyebutkan 
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Olahraga dan 

Kesehatan 

manfaat 

istirahat dan 

pengisian 

waktu luang 

untuk menjaga 

kesehatan 

4.8  Menceritakan 

bentuk dan 

manfaat 

istirahat dan 

pengisian 

waktu luang 

untuk menjaga  

kesehatan 

 

hui bentuk 

bentuk 

istirahat 

untuk 

menjaga 

kesehatan.  

3.8.2

 Mengide

ntifikasi 

bentuk-

bentuk 

aktivitas 

istirahat 

untuk 

menjaga 

kesehatan.  

4.8.1

 Menyaji

kan 

bentuk- 

bentuk 

aktivitas 

isitirahat 

untuk 

menjaga 

kesehatan.  

4.8.2

 Mencerit

akan  

salah satu 

bentuk 

bentuk dan 

manfaat istirahat 

 Mengidentifikasi 

bentuk pengisian 

waktu luang untuk 

menjaga kesehatan 

bentuk-bentuk 

istirahat 

 Menjelaskan 

salah satu 

bentuk istirahat 

dan 

kewajibannya 

 Menceritakan 

pengalaman 

melaksanakan 

salah satu 

bentuk istirahat 

 Mempelajari 

manfaat 

istirahat 

 Menceritakan 

pengalaman 

tentang 

pentingnya 

istirahat malam 

an 

pegalaman 

melaksanak

an 

kewajiban 

dan hak 
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aktivitas 

istirahat 

untuk 

menjaga 

kesehatan. 

Matematika 3.3  Menyatakan 

suatu bilangan 

se-bagai 

jumlah, 

selisih, hasil 

kali, atau hasil 

bagi dua 

bilangan cacah  

4.3  Menilai 

apakah suatu 

bilangan dapat 

dinyatakan 

sebagai 

jumlah, 

selisih, hasil 

kali, atau hasil 

bagi dua 

bilangan cacah 

3.3.1

 Mengeta

hui suatu 

bilangan 

sebagai 

jumlah 

bilangan 

cacah. 

3.3.2

 Mengide

ntifikasi 

dua 

bilangan 

yang 

jumlahnya 

sudah 

diketahui 

dengan 

benar. 

4.3.1

 Menentu

kan dua 

bilangan 

yang 

jumlahnya 

sudah 

 Mengoperasikan 

bilangan cacah 

 Menemukan 

dua bilangan 

yang 

jumlahnya 

sudah diketahui 

 Berkreasi 

dengan 

bilangan cacah 
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diketahui 

dengan 

benar. 

4.3.2

 Mempra

ktikkan 

pembuata

n 

permasala

han 

berkaitan 

dengan 

penjumlah

an dua 

bilangan 

cacah 

dengan 

hasil yang 

ditentukan 

sendiri 

dengan 

tepat. 
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Seni Budaya 

dan Prakarya 

3.2  Mengetahui 

bentuk dan 

variasi pola 

irama dalam 

lagu. 

4.2  Menampilkan 

bentuk dan 

variasi irama 

melalui lagu. 

3.2.1

 Memaha

mi 

bentruk 

dan 

variasi 

pola irama 

dalamsebu

ah lagu. 

3.2.2

 Mengide

ntifikasi 

bentuk 

pola irama 

sederhana 

pada 

sebuah 

lagu.  

4.2.1

 Menyaji

kan 

bentuk 

pola irama 

sederhana 

dengan 

bernyanyi. 

4.2.2

 Memahami pola 

irama sederhana 

pada lagu  

 Menyanyikan lagu 

dengan variasi 

irama 

 Mempelajari 

pola irama 

sederhana 

 Menyanyikan 

lagu dengan 

pola irama 

sederhana 

 Menyanyikan 

lagu 
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 Memera

gakan 

pola irama 

sederhana 

pada lagu 

dengan 

tepat. 

              Tanjung Sawit, 11 Mei 2020 
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LAMPIRAN 2 

 

 

SILABUS TEMATIK KELAS III 

 

Tema 4 : KEWAJIBAN DAN HAKKU 

Subtema 1 : KEWAJIBAN DAN HAKKU DI RUMAH 

Semester : 1 

 

 

KOMPETENSI INTI 

5. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

6. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru 

dan tetangga. 

7. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

8. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
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Mata  

Pelajaran 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Aloka

si 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Pendidikan 

Pancasila dan 

Kewarganegara

an 

1.2 

 Mengharga

i kewajiban dan 

hak sebagai 

anggota keluarga 

dan warga sekolah 

sebagai wujud rasa 

syukur kepada 

Tuhan Yang Maha 

Esa 

2.2

 Melaksana

kan kewajiban dan 

hak sebagai 

anggota keluarga 

dan warga sekolah 

3.2

 Mengidenti

fikasi kewajiban 

dan hak sebagai 

anggota keluarga 

dan warga sekolah 

4.2

 Menyajika

n hasil identifikasi 

kewajiban dan hak 

1.2.1 Menerima 

kewajiban 

dan hak 

sebagai 

anggota 

keluarga 

dan warga 

sekolah 

sebagai 

wujud 

rasa 

syukur 

kepada 

Tuhan 

Yang 

Maha 

Esa. 

2.2.1

 Melakuk

an 

kewajiban 

dan hak 

sebagai 

anggota 

keluarga 

dan warga 

sekolah. 

3.2.1

 Memahami 

kewajiban dan 

hak sebagai 

anggota keluarga 

 Memahami 

kewajiban dan 

hak sebagai warga 

sekolah 

 Menemukan 

akibat tidak 

menjalankan 

kewajiban 

 Menemukan 

kalimat yang 

menunjukkan 

kewajiban dan 

hak 

 Menceritakan 

pengalaman 

mendapatkan hak 

 Menuliskan 

pengalaman 

tentang 

kewajiban dan 

hak terkait 

makanan 

 Mengidentifikasi 

kewajiban dan 

hak 

 Menuliskan 

kewajiban dan 

hak atau aturan di 

rumah 

 Membuat daftar 

kewajiban dan 

Sikap: 

• Jujur 

• Disiplin 

• Tanggung 

Jawab 

• Santun 

• Peduli 

• Percaya diri 

• Kerja Sama 

 

Jurnal: 

• Catatan 

pendidik 

tentang 

sikap 

peserta 

didik saat 

di sekolah 

maupun 

informasi 

dari orang 

lain 

 

Penilaian 

Diri: 

• Peserta 

didik 

mengisi 

24 JP  Buku 

Guru 

 Buku 

Siswa 

 Internet 

id) 

 Lingkunga

n 
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sebagai anggota 

keluarga dan warga 

sekolah 

 Memaha

mi 

kewajiban 

dan hak 

sebagai 

anggota 

keluarga 

berkaitan 

dengan 

pakaian 

dengan 

tepat. 

3.2.2

 Mengide

ntifikasi 

kewajiban 

dan hak 

sebagai 

anggota 

keluarga 

berkaitan 

dengan 

pakaian 

dengan 

tepat. 

4.2.1

 Menulis

kan 

pelaksana

an 

kewajiban 

hak berkaitan 

dengan rumah 

 Menceritakan 

pengalaman 

menjalankan 

kewajiban dan 

hak 

daftar cek 

tentang 

sikap 

peserta 

didik saat 

di rumah, 

dan di 

sekolah 

 

Pengetahuan  

Tes tertulis 

 

• Hak kasih 

sayang dan 

kewajiban; 

kalimat 

saran; 

penjumlahan; 

pola irama 

sederhana 

• Kewajiban 

dan hak atas 

pakaian; 

kalimat 

saran; bentuk 

istirahat 

• Mengenal 

kalimat 

saran; Hak 

bertubuh 

sehat; 
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dan hak 

sebagai 

anggota 

keluarga 

berkaitan 

dengan 

pakaian. 

4.2.2

 Menceri

takan 

pengalam

annya 

tentang  

pelaksana

an 

kewajiban 

dan hak 

sebagai 

anggota 

keluarga 

berkaitan 

dengan 

pakaian 

dengan 

percaya 

diri. 

penjumlahan 

bilangan 

cacah; pola 

irama 

sederhana 

• Kalimat 

saran; 

kewajiban 

dan hak 

tentang 

makanan; 

bentuk 

istirahat dan 

aturannya 

• Kewajiban 

dan hak 

tentang 

rumah; 

kalimat 

saran; 

penjumlahan 

bilangan 

cacah 

• Kewajiban 

dan hak 

tentang 
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Bahasa 

Indonesia 

3.10 

 Mencermat

i ungkapan 

atau kalimat 

saran, 

masukan, dan 

pe-nyelesaian 

masalah 

(sederhana) 

dalam teks 

tulis.  

4.10 

 Memeraga

kan ungkapan 

atau kalimat 

saran, 

masukan, dan 

pe-nyelesaian 

masalah 

(sederhana) 

sebagai bentuk 

ungkapan diri 

menggunakan 

kosa kata baku 

dan kalimat 

efektif yang 

dibuat sendiri 

3.10.1

 Memaha

mi 

ungkapan 

atau 

kalimat 

saran, 

masukan, 

dan pe-

nyelesaia

n masalah 

(sederhan

a) dalam 

teks tulis 

3.10.2

 Mengide

ntifikasi 

ungkapan 

atau 

kalimat 

saran, 

masukan, 

dan 

penyelesa

ian 

masalah 

(sederhan

 Mengungkapkan 

kalimat saran  

 Mengungkapkan 

kalimat masukan 

 Mengungkapkan 

ungkapan atau 

kalimat 

penyelesaian 

masalah 

(sederhana) 

 Menemukan 

kalimat saran 

 Menuliskan 

kalimat saran 

 Membaca teks 

permasalahan 

 Memberi saran 

secara lisan 

 Menjodohkan 

kalimat saran 

dengan 

permasalahan 

 Menjelaskan 

maksud kalimat 

saran 

 Menuliskan 

penjelasan 

kalimat saran 

rumah bersih; 

kalimat 

saran; 

penjumlahan 

bilangan 

cacah 

 

Keterampilan  

 

Praktik/Kiner

ja 

 

• Membuat 

kalimat 

saran; 

membuat 

soal 

penjumlaha

n dua 

bilangan 

cacah; 

memeragak

an pola 

irama 

sederhana 

dengan 

tepukan 

• 
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a) dengan 

tepat. 

4.10.1

 Menyaji

kan 

ungkapan 

atau 

kalimat 

saran 

dengan 

tepat.  

4.10.2

 Menulis

kan saran 

tentang 

kewajiban 

yang 

seharusny

a 

dilakukan 

dengan 

tepat. 

 

 

 

 

 

Menceritak

an 

pengalama

n, 

menuliskan 

kalimat 

saran, 

menulis 

cerita 

• Berdiskusi, 

membuat 

cerita 

tentang 

penjumlaha

n, 

memeragak

an pola 

irama 

sederhana 

• 

Menyampa

ikan 

pendapat, 

menulis 

cerita, 

bercerita 

• 
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Menjelaska

n maksud 

kalimat 

saran, 

menulis 

cerita, 

membuat 

soal 

penjumlaha

n 

• 

Menyampa

ikan saran; 

membuat 

soal 

penjumlaha

n bilangan 

cacah; 

menceritak

an 

pegalaman 

melaksanak

an 

kewajiban 

dan hak 

Pendidikan 

Jasmani, 

3.8  Memahami 

bentuk dan 

3.8.1

 Mengeta
 Mengidentifikasi  Menyebutkan 
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Olahraga dan 

Kesehatan 

manfaat 

istirahat dan 

pengisian 

waktu luang 

untuk 

menjaga 

kesehatan 

4.8  Menceritakan 

bentuk dan 

manfaat 

istirahat dan 

pengisian 

waktu luang 

untuk 

menjaga  

kesehatan 

 

hui 

bentuk 

bentuk 

istirahat 

untuk 

menjaga 

kesehatan

.  

3.8.2

 Mengide

ntifikasi 

bentuk-

bentuk 

aktivitas 

istirahat 

untuk 

menjaga 

kesehatan

.  

4.8.1

 Menyaji

kan 

bentuk- 

bentuk 

aktivitas 

isitirahat 

untuk 

menjaga 

kesehatan

.  

4.8.2

bentuk dan 

manfaat istirahat 

 Mengidentifikasi 

bentuk pengisian 

waktu luang untuk 

menjaga 

kesehatan 

bentuk-bentuk 

istirahat 

 Menjelaskan 

salah satu bentuk 

istirahat dan 

kewajibannya 

 Menceritakan 

pengalaman 

melaksanakan 

salah satu bentuk 

istirahat 

 Mempelajari 

manfaat istirahat 

 Menceritakan 

pengalaman 

tentang 

pentingnya 

istirahat malam 
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 Menceri

takan  

salah satu 

bentuk 

aktivitas 

istirahat 

untuk 

menjaga 

kesehatan

. 

Matematika 3.3  Menyatakan 

suatu bilangan 

se-bagai 

jumlah, 

selisih, hasil 

kali, atau hasil 

bagi dua 

bilangan 

cacah  

4.3  Menilai 

apakah suatu 

bilangan dapat 

dinyatakan 

sebagai 

jumlah, 

selisih, hasil 

kali, atau hasil 

bagi dua 

bilangan 

cacah 

3.3.1

 Mengeta

hui suatu 

bilangan 

sebagai 

jumlah 

bilangan 

cacah. 

3.3.2

 Mengide

ntifikasi 

dua 

bilangan 

yang 

jumlahny

a sudah 

diketahui 

dengan 

benar. 

4.3.1

 Menentu

 Mengoperasikan 

bilangan cacah 

 Menemukan dua 

bilangan yang 

jumlahnya sudah 

diketahui 

 Berkreasi dengan 

bilangan cacah 
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kan dua 

bilangan 

yang 

jumlahny

a sudah 

diketahui 

dengan 

benar. 

4.3.2

 Mempra

ktikkan 

pembuata

n 

permasala

han 

berkaitan 

dengan 

penjumla

han dua 

bilangan 

cacah 

dengan 

hasil 

yang 

ditentuka

n sendiri 

dengan 

tepat. 

Seni Budaya 

dan Prakarya 

3.2  Mengetahui 

bentuk dan 

3.2.1

 Memaha

 Memahami pola 

irama sederhana 

pada lagu  

 Mempelajari pola 

irama sederhana 

 Menyanyikan 
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variasi pola 

irama dalam 

lagu. 

4.2  Menampilkan 

bentuk dan 

variasi irama 

melalui lagu. 

mi 

bentruk 

dan 

variasi 

pola 

irama 

dalamseb

uah lagu. 

3.2.2

 Mengide

ntifikasi 

bentuk 

pola 

irama 

sederhana 

pada 

sebuah 

lagu.  

4.2.1

 Menyaji

kan 

bentuk 

pola 

irama 

sederhana 

dengan 

bernyanyi

 Menyanyikan 

lagu dengan 

variasi irama 

lagu dengan pola 

irama sederhana 

 Menyanyikan 

lagu 
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. 

4.2.2

 Memera

gakan 

pola 

irama 

sederhana 

pada lagu 

dengan 

tepat. 

              Tanjung Sawit, 11 Mei 2020 
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LAMPIRAN 3 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Sekolah   :MI Ash Shobirin 

Kelas/Semester  :III/1(satu) 

Tema                                       : 4. Kewajiban dan Hakku 

 Subtema   : 1. Kewajiban dan Hakku dirumah  

Pembelajaran   : 1 

Alokasi Waktu  : 5 X 35 menit (1 kali pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

B. Kompeteni Dasar dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

3.3 Menyatakan suatu bilangan 

sebagai jumlah, selisih, hasil kali, 

atau hasil bagi dua bilangan caca 

3.3.1 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan perkalian 

4.3.1 Membuat masalah berkaitan 
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4.3 Menilai apakah suatu bilangan 

dapat dinyatakan sebagai 

jumlah, selisih, hasil kali, atau 

hasil bagi dua bilang caca 

dengan perkalian  

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah  siswa mampu menyelesaikan masalah dalam bentuk perkalian 

dalam kehidupan sehari-hari 

2. Setelah berdiskusi siswa mampu membuat permasalahan perkalian dalam 

contoh kehidupan sehari-hari 

 

D. Materi Pembelajaran 

 Perkalian  

 

E. Metode Pembelajaran 

 Pendekatan : Saintifik. 

 Metode : Diskusi, tanya jawab, penugasan, ceramah. 

 Media  : - 

 

F. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan  Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberi salam, menyapa 

siswa, menanyakan kabar dan 

kondisi kesehatan mereka. Sambil 

mengingatkan siswa untuk selalu 

bersyukur atas segala nikmat 

Tuhan YME. 

 Siswa berdoa sebelum memulai 

kegiatan pembelajaran, dipimpin 

 10 menit 
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oleh salah satu siswa. 

 Siswa diingatkan untuk selalu 

mengutamakan sikap disiplin 

setiap saat. Hal ini salah satu 

upaya pembiasaan untuk 

penguatan karakter. 

 Siswa diajak menyanyikan yel-yel 

semangat. 

 Siswa diajak mengingat pelajaran 

sebelumnya. 

 Guru melakukan apresepsi, 

dengan mengajukan pertanyaan 

kepada siswa 

 Siapa yang tahu apa itu 

hak dan kewajiban  ? 

 Apa-apa saja yang 

termasuk kedalam hak dan 

kewajiban sebagai anak 

disekolah  

 

Kegiatan Inti  Siswa mendengarkan penjelasan 

singkat tentang materi yang 

diajaran 

 Siswa diberikan waktu untuk 

membaca materi yang telah 

dibagikan guru (Mengamati) 

 Siswa diminta mengembalikan 

materi yang telah dibacanya, dan 

bertanya (Menanya) 

 Siswa diberikan soal kuis oleh 

 65 menit 
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guru 

 Setiap kelompok diberikan waktu 

berdiskusi untuk menjawab contoh 

soal yang diberikan oleh guru 

(Menalar) 

 Masing-masing kelompok 

menampilkan hasil kerja mereka. 

 Siswa mendapatkan penguatan 

atas jawaban yang telah mereka 

tampilkan (Mengkomunikasikan) 

 Siswa diintruksikan untuk 

memberikan contoh mereka yang 

tengtang permasaah perkaia di 

kedupan sehari-hari  

 

Penutup  Siswa dan guru menyimpulkan 

hasil pembelajaran pada hari itu. 

 Siswa diminta untuk menanyakan 

hal-hal yang belum dipahami 

tantang materi perkalian 

 Guru memberikan salam dan 

membaca doa bersama. 

 15 menit 

 

G. Sumber Pembelajaran 

 Buku pedoman Guru tema : Makanan Sehat kelas III (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian Pendidikan dak 

Kebudayaan, 2017). 

 Buku siswa tema : Makanan Sehat kelas III (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian Pendidikan dak Kebudayaan, 2017).  
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H.  PENILAIAN PEMBELAJARAN 

A. Pengetahuan 

Tes tertulis  

 

No  Soal  Ya  Tidak  

1. Menjawab soal dengan baik dan 

benar 

 

  

 Memahami materi dengan baik 

dan benar 

  

 

Keterangan:  

 Amat Baik :  Jika  tulisan yang disampaikan runtun, relevan,  jelas, 
dan logis.   Rentang nilai 80-100. 

 Baik : Jika  yang tulisan disampaikan runtun, relevan, jelas, dan 

tidak logis.  Rentang nilai 71 -85. 

 Cukup : Jika  yang tulisan disampaikan runtun, relevan,  tidak 
jelas, dan tidak logis.  Rentang nilai 56 – 70. 

 Kurang : Jika  yang tulisan disampaikan runtun, tidak relevan, 
tidak jelas, dan tidak logis.  Rentang nilai 41 – 55 

 

 

B. Keterampilan  

 

Kriteria 

 

Sangat Baik 

(4) 

Baik  

(3) 

Cukup 

(2)  

Perlu 

Bimbingan  

(1) 

Nada  Satu lagu 

utuh 

dinyanyikan 

dengan 

tinggi 

rendahnya 

nada dan 

tempo yang 

sesuai 

Sebaguan 

lagu 

dinyanyikan 

dengan 

tinggi 

rendahnya 

nada dan 

tempo yang 

sesuai  

Sebagian 

lagu 

dinyanyikan 

dengan 

tinggi 

rendah nada 

dan tempo 

yang sesuai 

Sebagian 

kecil lagu 

dinyanyikan 

sesuai 

dengan 

tinggi 

rendah nada 

dan tempo 

Penjiwaan Ekspresi 

sesuai 

dengan 

makna lagu 

Sebagian 

besar 

ekspresi 

sesuai 

dengan 
makna lagu 

Sebagian 

ekspresi 

sesuai 

dengan 

makna lagu 

Ekspresi 

tidak sesuai 

dengan 

makna lagu 
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C. Penilaian Sikap  

 

No Nama 

Perubanan Tingkah Laku 

Disiplin Kreatif  kerjasama 

K C B SB K C B SB K C B SB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1              

2              

3              

Keterangan: K= kurang, C= cukup, B= Baik, SB= sangat baik 

Keterangan : 

Disiplin     : dating tepat waktu dan mengumpulkan tugas tepat waktu 

Kreatif      : aktif dalam belajar baik individu ataupun kelompok 

Kerjasama: komunikasi bagus dan memiliki sikap sosial yang bagus  

 

 

Remedial 

1. Guru membimbing siswa menentukan kegiatan pengisian waktu luang yang 

tepat bagi siswa yang belum memahami 

2. Guru membahas cara menentukan gagasan pokok pada paragraf teks laporan 

bagi siswa yang belum memahami 
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Pengayaan  

Bila ada kesempatan, siswa boleh menceritakan ulang kesimpulan dari pelajaran 

hari ini. 

Refleksi Guru 

         

Tanjung Sawit,        2020  
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LAMPIRAN 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Sekolah   :MI Ash Shobirin 

Kelas/Semester  :III/1(satu) 

Tema                                       : 4. Kewajiban dan Hakku 

 Subtema   : 1. Kewajiban dan Hakku dirumah  

Pembelajaran   : 1 

Alokasi Waktu  : 5 X 35 menit (1 kali pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

5. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

6. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

7. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

8. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

B. Kompeteni Dasar dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

3.3 Menyatakan suatu bilangan 

sebagai jumlah, selisih, hasil kali, 

atau hasil bagi dua bilangan caca 

4.3 Menilai apakah suatu bilangan 

dapat dinyatakan sebagai 

3.3.1 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan perkalian 

4.3.1 Membuat masalah berkaitan 

dengan perkalian  
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jumlah, selisih, hasil kali, atau 

hasil bagi dua bilang caca 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

3. Setelah  siswa mampu menyelesaikan masalah dalam bentuk perkalian 

dalam kehidupan sehari-hari 

4. Setelah berdiskusi siswa mampu membuat permasalahan perkalian dalam 

contoh kehidupan sehari-hari 

 

D. Materi Pembelajaran 

 Perkalian  

 

E. Metode Pembelajaran 

 Pendekatan : Saintifik. 

 Metode : Diskusi, tanya jawab, penugasan, ceramah. 

 Media  : - 

 

F. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan  Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberi salam, menyapa 

siswa, menanyakan kabar dan 

kondisi kesehatan mereka. Sambil 

mengingatkan siswa untuk selalu 

bersyukur atas segala nikmat 

Tuhan YME. 

 Siswa berdoa sebelum memulai 

kegiatan pembelajaran, dipimpin 

oleh salah satu siswa. 

 Siswa diingatkan untuk selalu 

 10 menit 
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mengutamakan sikap disiplin 

setiap saat. Hal ini salah satu 

upaya pembiasaan untuk 

penguatan karakter. 

 Siswa diajak menyanyikan yel-yel 

semangat. 

 Siswa diajak mengingat pelajaran 

sebelumnya. 

 Guru melakukan apresepsi, 

dengan mengajukan pertanyaan 

kepada siswa 

 Siapa yang tahu apa itu 

hak dan kewajiban  ? 

 Apa-apa saja yang 

termasuk kedalam hak dan 

kewajiban sebagai anak 

disekolah  

 

Kegiatan Inti  Siswa mendengarkan penjelasan 

singkat tentang materi yang 

diajaran 

 Siswa diberikan waktu untuk 

membaca materi yang telah 

dibagikan guru (Mengamati) 

 Siswa diminta mengembalikan 

materi yang telah dibacanya, dan 

bertanya (Menanya) 

 Siswa diberikan soal kuis oleh 

guru 

 Setiap kelompok diberikan waktu 

 65 menit 
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berdiskusi untuk menjawab contoh 

soal yang diberikan oleh guru 

(Menalar) 

 Masing-masing kelompok 

menampilkan hasil kerja mereka. 

 Siswa mendapatkan penguatan 

atas jawaban yang telah mereka 

tampilkan (Mengkomunikasikan) 

 Siswa diintruksikan untuk 

memberikan contoh mereka yang 

tengtang permasaah perkalian di 

kedupan sehari-hari  

 

Penutup  Siswa dan guru menyimpulkan 

hasil pembelajaran pada hari itu. 

 Siswa diminta untuk menanyakan 

hal-hal yang belum dipahami 

tantang materi perkalian 

 Guru memberikan salam dan 

membaca doa bersama. 

 15 menit 

 

G. Sumber Pembelajaran 

 Buku pedoman Guru tema : Makanan Sehat kelas III (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian Pendidikan dak 

Kebudayaan, 2017). 

 Buku siswa tema : Makanan Sehat kelas III (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian Pendidikan dak Kebudayaan, 2017).  
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H.  PENILAIAN PEMBELAJARAN 

D. Pengetahuan 

Tes tertulis  

 

No  Soal  Ya  Tidak  

1. Menjawab soal dengan baik dan 

benar 

 

  

 Memahami materi dengan baik 

dan benar 

  

 

Keterangan:  

 Amat Baik :  Jika  tulisan yang disampaikan runtun, relevan,  jelas, 
dan logis.   Rentang nilai 80-100. 

 Baik : Jika  yang tulisan disampaikan runtun, relevan, jelas, dan 
tidak logis.  Rentang nilai 71 -85. 

 Cukup : Jika  yang tulisan disampaikan runtun, relevan,  tidak 

jelas, dan tidak logis.  Rentang nilai 56 – 70. 

 Kurang : Jika  yang tulisan disampaikan runtun, tidak relevan, 
tidak jelas, dan tidak logis.  Rentang nilai 41 – 55 

 

 

E. Keterampilan  

 

Kriteria 

 

Sangat Baik 

(4) 

Baik  

(3) 

Cukup 

(2)  

Perlu 

Bimbingan  

(1) 

Nada  Satu lagu 

utuh 

dinyanyikan 

dengan 

tinggi 

rendahnya 

nada dan 

tempo yang 

sesuai 

Sebaguan 

lagu 

dinyanyikan 

dengan 

tinggi 

rendahnya 

nada dan 

tempo yang 

sesuai  

Sebagian 

lagu 

dinyanyikan 

dengan 

tinggi 

rendah nada 

dan tempo 

yang sesuai 

Sebagian 

kecil lagu 

dinyanyikan 

sesuai 

dengan 

tinggi 

rendah nada 

dan tempo 

Penjiwaan Ekspresi 

sesuai 

dengan 

makna lagu 

Sebagian 

besar 

ekspresi 

sesuai 

dengan 

makna lagu 

Sebagian 

ekspresi 

sesuai 

dengan 

makna lagu 

Ekspresi 

tidak sesuai 

dengan 

makna lagu 
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F. Penilaian Sikap  

 

No Nama 

Perubanan Tingkah Laku 

Disiplin Kreatif  kerjasama 

K C B SB K C B SB K C B SB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1              

2              

3              

 

Keterangan: K= kurang, C= cukup, B= Baik, SB= sangat baik 

Keterangan : 

Disiplin     : dating tepat waktu dan mengumpulkan tugas tepat waktu 

Kreatif      : aktif dalam belajar baik individu ataupun kelompok 

Kerjasama: komunikasi bagus dan memiliki sikap sosial yang bagus  

Remedial 

3. Guru membimbing siswa menentukan kegiatan pengisian waktu luang yang 

tepat bagi siswa yang belum memahami 

4. Guru membahas cara menentukan gagasan pokok pada paragraf teks laporan 

bagi siswa yang belum memahami 
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Pengayaan  

Bila ada kesempatan, siswa boleh menceritakan ulang kesimpulan dari pelajaran 

hari ini. 

Refleksi Guru 

        Tanjung Sawit,        2020
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LAMPIRAN 5 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Sekolah   :MI Ash Shobirin 

Kelas/Semester  :III/1(satu) 

Tema                                       : 4. Kewajiban dan Hakku 

 Subtema   : 1. Kewajiban dan Hakku dirumah  

Pembelajaran   : 1 

Alokasi Waktu  : 5 X 35 menit (1 kali pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

9. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

10. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

11. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

12. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

B. Kompeteni Dasar dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

3.3 Menyatakan suatu bilangan 

sebagai jumlah, selisih, hasil kali, 

atau hasil bagi dua bilangan caca 

4.3 Menilai apakah suatu bilangan 

3.3.1 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan perkalian 

4.3.1 Membuat masalah berkaitan 

dengan perkalian  
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dapat dinyatakan sebagai 

jumlah, selisih, hasil kali, atau 

hasil bagi dua bilang caca 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

5. Setelah  siswa mampu menyelesaikan masalah dalam bentuk perkalian 

dalam kehidupan sehari-hari 

6. Setelah berdiskusi siswa mampu membuat permasalahan perkalian dalam 

contoh kehidupan sehari-hari 

 

D. Materi Pembelajaran 

 Perkalian  

 

E. Metode Pembelajaran 

 Pendekatan : Saintifik. 

 Metode : Diskusi, tanya jawab, penugasan, ceramah. 

 Media  : Daun Singkong 

 

F. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberi salam, menyapa siswa, 

menanyakan kabar dan kondisi 

kesehatan mereka. Sambil mengingatkan 

siswa untuk selalu bersyukur atas segala 

nikmat Tuhan YME. 

 Siswa berdoa sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran, dipimpin oleh salah satu 

siswa. 

 Siswa diingatkan untuk selalu 

0-uiuk. 
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mengutamakan sikap disiplin setiap saat. 

Hal ini salah satu upaya pembiasaan 

untuk penguatan karakter. 

 Siswa diajak menyanyikan yel-yel 

semangat. 

 Siswa diajak mengingat pelajaran 

sebelumnya. 

 Guru melakukan apresepsi, dengan 

mengajukan pertanyaan kepada siswa 

 Siapa yang tahu apa itu hak dan 

kewajiban  ? 

 Apa-apa saja yang termasuk 

kedalam hak dan kewajiban 

sebagai anak disekolah  

 

Kegiatan Inti  Siswa mendengarkan penjelasan singkat 

tentang materi yang diajarkan 

 Siswa dibagi dalam lima kelompok. 

 Siswa diberikan waktu untuk membaca 

materi yang telah dibagikan guru 

(Mengamati) 

 Siswa diminta mengembalikan materi 

yang telah dibacanya, dan bertanya 

(Menanya) 

 Siswa perkelompok mendapatkan media 

daun singkong. 

 Siswa diberikan soal kuis pada setiap 

kelompok oleh guru 

 Setiap kelompok diberikan waktu 

berdiskusi untuk menjawab contoh soal 

145 menit 
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yang diberikan oleh guru (Menalar) 

 Masing-masing kelompok menampilkan 

hasil kerja mereka. 

 Siswa mendapatkan penguatan atas 

jawaban yang telah mereka tampilkan 

(Mengkomunikasikan) 

 Siswa diintruksikan untuk memberikan 

contoh mereka yang tengtang permasaah 

perkaia di kedupan sehari-hari  

 

Penutup  Siswa dan guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada hari itu. 

 Siswa diminta untuk menanyakan hal-

hal yang belum dipahami tantang materi 

perkalian 

 Guru memberikan salam dan membaca 

doa bersama. 

15 menit 

 

G. Sumber Pembelajaran 

 Buku pedoman Guru tema : Makanan Sehat kelas III (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian Pendidikan dak 

Kebudayaan, 2017). 

 Buku siswa tema : Makanan Sehat kelas III (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian Pendidikan dak Kebudayaan, 2017).  
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H.  PENILAIAN PEMBELAJARAN 

G. Pengetahuan 

Tes tertulis  

 

No  Soal  Ya  Tidak  

1. Menjawab soal dengan baik dan 

benar 

 

  

 Memahami materi dengan bak 

dan benar 

  

 

Keterangan:  

 Amat Baik :  Jika  tulisan yang disampaikan runtun, relevan,  jelas, 

dan logis.   Rentang nilai 80-100. 

 Baik : Jika  yang tulisan disampaikan runtun, relevan, jelas, dan 
tidak logis.  Rentang nilai 71 -85. 

 Cukup : Jika  yang tulisan disampaikan runtun, relevan,  tidak 
jelas, dan tidak logis.  Rentang nilai 56 – 70. 

 Kurang : Jika  yang tulisan disampaikan runtun, tidak relevan, 

tidak jelas, dan tidak logis.  Rentang nilai 41 – 55 

H. Keterampilan  

 

Kriteria 

 

Sangat Baik 

(4) 

Baik  

(3) 

Cukup 

(2)  

Perlu 

Bimbingan  

(1) 

Nada  Satu lagu 

utuh 

dinyanyikan 

dengan 

tinggi 

rendahnya 

nada dan 

tempo yang 

sesuai 

Sebaguan 

lagu 

dinyanyikan 

dengan 

tinggi 

rendahnya 

nada dan 

tempo yang 

sesuai  

Sebagian 

lagu 

dinyanyikan 

dengan 

tinggi 

rendah nada 

dan tempo 

yang sesuai 

Sebagian 

kecil lagu 

dinyanyikan 

sesuai 

dengan 

tinggi 

rendah nada 

dan tempo 

Penjiwaan Ekspresi 

sesuai 

dengan 

makna lagu 

Sebagian 

besar 

ekspresi 

sesuai 

dengan 

makna lagu 

Sebagian 

ekspresi 

sesuai 

dengan 

makna lagu 

Ekspresi 

tidak sesuai 

dengan 

makna lagu 
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I. Penilaian Sikap  

 

No Nama 

Perubanan Tingkah Laku 

Disiplin Kreatif  kerjasama 

K C B SB K C B SB K C B SB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1              

2              

3              

Keterangan: K= kurang, C= cukup, B= Baik, SB= sangat baik 

Keterangan : 

Disiplin     : dating tepat waktu dan mengumpulkan tugas tepat waktu 

Kreatif      : aktif dalam belajar baik individu ataupun kelompok 

Kerjasama: komunikasi bagus dan memiliki sikap sosial yang bagus  

Remedial 

5. Guru membimbing siswa menentukan kegiatan pengisian waktu luang yang 

tepat bagi siswa yang belum memahami 

6. Guru membahas cara menentukan gagasan pokok pada paragraf teks laporan 

bagi siswa yang belum memahami 

Pengayaan  

Bila ada kesempatan, siswa boleh menceritakan ulang kesimpulan dari pelajaran 

hari ini 

Refleksi Guru 

        Tanjung Sawit,        2020 
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LAMPIRAN 6 

 

    RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Sekolah   :MI Ash Shobirin 

Kelas/Semester  :III/1(satu) 

Tema                                       : 4. Kewajiban dan Hakku 

 Subtema   : 1. Kewajiban dan Hakku dirumah  

Pembelajaran   : 1 

Alokasi Waktu  : 5 X 35 menit (1 kali pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

13. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

14. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

15. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

16. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

B. Kompeteni Dasar dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

3.3 Menyatakan suatu bilangan 

sebagai jumlah, selisih, hasil kali, 

atau hasil bagi dua bilangan caca 

4.3 Menilai apakah suatu bilangan 

3.3.1 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan perkalian 

4.3.1 Membuat masalah berkaitan 

dengan perkalian  
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dapat dinyatakan sebagai 

jumlah, selisih, hasil kali, atau 

hasil bagi dua bilang caca 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

7. Setelah  siswa mampu menyelesaikan masalah dalam bentuk perkalian 

dalam kehidupan sehari-hari 

8. Setelah berdiskusi siswa mampu membuat permasalahan perkalian dalam 

contoh kehidupan sehari-hari 

 

D. Materi Pembelajaran 

 Perkalian bilangan caca 

 

E. Metode Pembelajaran 

 Pendekatan : Saintifik. 

 Metode : Diskusi, tanya jawab, penugasan, ceramah. 

 Media  : Daun Singkong 

 

F. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberi salam, menyapa siswa, 

menanyakan kabar dan kondisi 

kesehatan mereka. Sambil mengingatkan 

siswa untuk selalu bersyukur atas segala 

nikmat Tuhan YME. 

 Siswa berdoa sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran, dipimpin oleh salah satu 

siswa. 

 Siswa diingatkan untuk selalu 

0-uiuk. 
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mengutamakan sikap disiplin setiap saat. 

Hal ini salah satu upaya pembiasaan 

untuk penguatan karakter. 

 Siswa diajak menyanyikan yel-yel 

semangat. 

 Siswa diajak mengingat pelajaran 

sebelumnya. 

 Guru melakukan apresepsi, dengan 

mengajukan pertanyaan kepada siswa 

 Siapa yang tahu apa itu hak dan 

kewajiban  ? 

 Apa-apa saja yang termasuk 

kedalam hak dan kewajiban 

sebagai anak disekolah  

 

Kegiatan Inti  Siswa mendengarkan penjelasan singkat 

tentang materi yang diajarkan  

 Siswa dibagi dalam lima kelompok. 

 Siswa diberikan waktu untuk membaca 

materi yang telah dibagikan guru 

(Mengamati) 

 Siswa diminta mengembalikan materi 

yang telah dibacanya. 

 Siswa perkelompok mendapatkan media 

daun singkong (Eklsplorasi) 

 Setiap kelompok diberikan waktu 

berdiskusi untuk menjawab contoh soal 

yang diberikan oleh guru 

 Masing-masing kelompok menampilkan 

hasil kerja mereka (Komunikasi) 

145 menit 
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 Siswa mendapatkan penguatan atas 

jawaban yang telah mereka tampilkan. 

 Siswa diintruksikan untuk memberikan 

contoh mereka yang tengtang permasaah 

perkaia di kedupan sehari-hari  

 

Penutup  Siswa dan guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada hari itu. 

 Siswa diminta untuk menanyakan hal-

hal yang belum dipahami tantang materi 

keberagaman Budaya. 

 Guru memberikan salam dan membaca 

doa bersama. 

15 menit 

 

G. Sumber Pembelajaran 

 Buku pedoman Guru tema : Makanan Sehat kelas III (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian Pendidikan dak 

Kebudayaan, 2017). 

 Buku siswa tema : Makanan Sehat kelas III (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian Pendidikan dak Kebudayaan, 2017).  

H.  PENILAIAN PEMBELAJARAN 

J.Pengetahuan 

Tes tertulis  

 

No  Soal  Ya  Tidak  

1. 1. Menuliskan 4 sikap 

kepahlawanan 

 

  

 2. Mencocokkan sikap 

tersebut dengan nilai-nilai 

pancasila dengan benar 
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Keterangan:  

 Amat Baik :  Jika  tulisan yang disampaikan runtun, relevan,  jelas, 
dan logis.   Rentang nilai 80-100. 

 Baik : Jika  yang tulisan disampaikan runtun, relevan, jelas, dan 
tidak logis.  Rentang nilai 71 -85. 

 Cukup : Jika  yang tulisan disampaikan runtun, relevan,  tidak 

jelas, dan tidak logis.  Rentang nilai 56 – 70. 

 Kurang : Jika  yang tulisan disampaikan runtun, tidak relevan, 
tidak jelas, dan tidak logis.  Rentang nilai 41 – 55 

 

 

K. Keterampilan  

Kriteria 

 

Sangat Baik 

(4) 

Baik  

(3) 

Cukup 

(2)  

Perlu 

Bimbingan  

(1) 

Nada  Satu lagu 

utuh 

dinyanyikan 

dengan 

tinggi 

rendahnya 

nada dan 

tempo yang 

sesuai 

Sebaguan 

lagu 

dinyanyikan 

dengan 

tinggi 

rendahnya 

nada dan 

tempo yang 

sesuai  

Sebagian 

lagu 

dinyanyikan 

dengan 

tinggi 

rendah nada 

dan tempo 

yang sesuai 

Sebagian 

kecil lagu 

dinyanyikan 

sesuai 

dengan 

tinggi 

rendah nada 

dan tempo 

Penjiwaan Ekspresi 

sesuai 

dengan 

makna lagu 

Sebagian 

besar 

ekspresi 

sesuai 

dengan 

makna lagu 

Sebagian 

ekspresi 

sesuai 

dengan 

makna lagu 

Ekspresi 

tidak sesuai 

dengan 

makna lagu 

 

L. Penilaian Sikap  

 

No Nama 

Perubanan Tingkah Laku 

Disiplin Kreatif  kerjasama 

K C B SB K C B SB K C B SB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1              

2              

3              

Keterangan: K= kurang, C= cukup, B= Baik, SB= sangat baik 

Keterangan : 

Disiplin     : dating tepat waktu dan mengumpulkan tugas tepat waktu 



141 
 

 

Kreatif      : aktif dalam belajar baik individu ataupun kelompok 

Kerjasama: komunikasi bagus dan memiliki sikap sosial yang bagus  

Remedial 

7. Guru membimbing siswa menentukan kegiatan pengisian waktu luang yang 

tepat bagi siswa yang belum memahami 

8. Guru membahas cara menentukan gagasan pokok pada paragraf teks laporan 

bagi siswa yang belum memahami 

Pengayaan  

Bila ada kesempatan, siswa boleh menceritakan ulang kesimpulan dari pelajaran 

hari ini. 

 

 

Refleksi Guru 

 

        Tanjung Sawit,        2020 
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Indikator 

Pemahaman Konsep 

Butir Soal Alternatif Jawaban Skor 

1. Menyatakan ulang 

suatu konsep 

Bagaimanakah bentuk penjumlahan dari perkalian 3 × 5 3 × 5 = 5 + 5 + 5 = 15 4 

2. Mengklasifikasi objek-

objek tertentu menurut 

sifat-sifat tertentu 

Apakah sifat komulatif berlaku pada prkalian jika iya 

coba berikan contoh dari  sifat komulatif pada perkalian. 

Jika tidak berikan contoh penyangkalnya.  

Sifat komulatif juga berlaku 

pada perkalian, contohnya pada 

perkalian 5 × 6 = 6 + 6 + 6 + 6 

+ 6 = 30 

Dan 6 × 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 

5 = 30 

5 

3. Memberi contoh dan 

bukan contoh dari 

suatu konsep 

Doni membawa 3 kotak antic yang maing-masing kotak 

berisi 6 topi. Kotak itu diberikan doni kepada kakak, 

maka berapakah seluruh topi topi yang sampai kepada 

kakak ?  

 

Masalah diatas dapat diselesaikan dengan cara perkalian, 

karena3 kotak yang masing-asing berisi 6 topi, maka 

yang sampai ke kakak 6 ×3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18 

 

Nah, sekarang coba buat contoh permasalahn yang dapat 

diselesaikan dengan perkalian dan masalah yang tidak 

dapat diselesaikan dengan perkalian  

Ibu membeli dua buah 

keranjang yang brisi 4 butir 

telur bebek, lalu ayah membeli 

lagi 3 keranjang berisi 4 butir 

telur bebek, berapa banyak 

telur bebek dirumah ?  

  

Jawab:  

Ibu : 4 + 4 = 2 × 4 = 8 

Ayah : 4 + 4 + 4  3 × 4 = 12 

8 + 12 = 2- butir  

 

 

Susi membawa 4 iat jeruk yang 

berisi 3 buah per-ikatnya, lalu 

ani meminta 2 ikat jeruk, 

berapakah banyak seluruh 

jeruk susi ?  

6 

LAMPIRAN 7 
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Jawab  

 

Susi : 4 × 3 = 12 

12 – 6 = 6 jeruk  

4. Menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk 

represetasi matematika 

Pada lemari es terdapat 9 butir telur, lalu ibuingin 

membeli lagi dua kai lipat telur yang ada di lemari es, 

dan akan menyimpannya di dalam lemari es juga, maka 

berapakah jumlah telur yang addlam lemari es ?  

3 × 9 = 9 + 9 + = 27 

 

Maka seluruh telur dalam 

lemari es ada 27 butir 

 

5 

5. Mengembangkan 

syarat  perlu dan syarat 

cukup suatu konsep 

Perhatikanlah penjumlahan berikut:  

 

4 + 4 + …+…+…+ 4 = … 

 

Penjumlahan diatas belum lengka. Agar menjadi bentuk 

perkalian, bilangan apakah yang harus diisikan pada 

urutan penjumlahan ?  

 

Bilangan yang harus diisikan 

pada urutan enjumlahan adalah 

angka 4, karena untuk 

membentuk sebuah perkalian 

didasari pada penjumlahan 

berulang. Yaitu 4 + 4 + 4 + 4 + 

4 +  4 = 24   

5 

6. Menggunakan, 

memanfaatkan, dan 

memilih prosedur atau 

operasi tertentu  

Budi membeli 4 ikat manggis yang masing-masing 

ikatan berisi 8 buah, lalu andi memberikannya 3 ikat 

manggis lagi yang berisi 8 buah kepada budi, jika 

terkumpul semua, berapakah manggis yang dimiliki budi 

?  

 

B : 4 × 8 = 8 + 8 + 8 + 8 =  32 

A : 3×8 = 8 + 8 +  8 = 24 

32 + 24 = 56 buah 

6 

7.  Mengaplikasikan 

konsep atau algoritma 

pemecahan masalah 

Pada saat pembagian rapor disekolah, Lusi mendapatkan 

juara 3 dn mendapat hdiah 7 pensil dari guru, Feni 

yangjuara 1 mendapatkan hadiah pensil sebanyak dua 

kal lipat dari punya Lusi, sepulang sekolah feni dan lusi 

Diketahui: 

 

Pensil usi 7 buah 

Pensil feni dua kali lipat dari 

6 
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menggabungkan semua pensil mereka, maka berapakah 

banyak  pensil feni dan lusi sekarang ?  

pensl lusi. 

 

Dit:  

Berapa banyak pensil fani dan 

lusi ? 

 

Jawab : 

F & L = 7 + 7 + 7 = 3 × 7  = 21 

 

Jadi,jumlah seluruh pensil feni 

dan lusi adalah 21 buah 
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LAMPIRAN 8 

 

Data Hasil Postest Siswa 

Eksperimen 

No Kode Siswa 
1 2 3 4 5 6 7 Skor yang Diperole Nilai 

Keterangan 
4 5 6 5 5 5 6 36 100 

1 Siswa 1 4 5 4 5 4 5 4 31 86 BSB 

2 Siswa 2 4 5 4 4 5 5 5 32 89 BSB 

3 Siswa 3 4 5 5 5 5 5 5 34 94 BSB 

4 Siswa 4 4 4 4 4 5 4 5 30 83 BSB 

5 Siswa 5 4 4 3 4 5 4 3 27 75 BSH 

6 Siswa 6 4 4 3 4 5 4 3 27 75 BSH 

7 Siswa 7 4 5 4 5 5 5 5 33 92 BSB 

8 Siswa 8 4 5 5 5 5 5 5 34 94 BSB 

9 Siswa 9 4 5 4 4 5 5 4 31 86 BSB 

10 Siswa 10 4 4 4 4 5 4 5 30 83 BSB 

11 Siswa 11 4 4 4 4 5 5 4 30 83 BSB 

12 Siswa 12 4 4 4 4 5 5 4 30 83 BSB 

13 Siswa 13 4 5 4 5 5 4 4 31 86 BSB 

14 Siswa 14 4 4 4 4 5 4 5 30 83 BSB 

15 Siswa 15 4 4 4 4 5 4 4 29 81 BSB 

16 Siswa 16 4 4 4 4 5 4 4 29 81 BSB 

17 Siswa 17 4 4 4 4 4 4 4 28 78 BSB 

18 Siswa 18 4 4 3 4 4 4 3 26 72 BSH 
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19 Siswa 19 4 5 3 3 4 4 2 25 69 BSH 

20 Siswa 20 4 4 3 4 5 4 2 26 72 BSH 

21 Siswa 21 4 4 3 4 3 4 2 24 67 BSH 

22 Siswa 22 4 4 3 4 4 3 2 24 67 BSH 

23 Siswa 23 4 5 4 5 5 5 5 33 92 BSB 

24 Siswa 24 4 4 4 3 4 4 3 26 72 BSH 

25 Siswa 25 4 4 4 4 4 4 4 28 78 BSB 

26 Siswa 26 4 4 4 4 4 4 4 28 78 BSB 

27 Siswa 27 4 5 4 5 5 5 5 33 92 BSB 

28 Siswa 28 4 4 4 5 5 5 5 32 89 BSB 

29 Siswa 29 4 5 4 5 5 5 4 32 89 BSB 

30 Siswa 30 4 5 2 3 3 4 2 23 64 BSH 

31 Siswa 31 4 4 3 4 5 4 2 26 72 BSH 

32 Siswa 32 3 4 4 4 4 3 3 25 69 BSH 

33 Siswa 33 4 4 3 4 4 3 3 25 69 BSH 

Skor yang diperoleh 131 144 123 138 151 141 124 952 
  

Skor Maksimal 132 165 198 165 165 165 198 1188 
  

Persentase per Item 99,24% 87,27% 62,12% 83,64% 91,52% 85,45% 62,63% 80,13% 
  

Kategori BSB BSB BSH BSB BSB BSB BSH BSB 
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LAMPIRAN 9 

Kontrol 

No Kode Siswa 
1 2 3 4 5 6 7 Skor yang Diperoleh Nilai 

Keterangan 
4 5 6 5 5 5 6 36 100 

1 Siswa 1 4 4 4 4 5 5 4 30 83 BSB 

2 Siswa 2 4 4 4 4 4 4 4 28 78 BSB 

3 Siswa 3 4 3 2 3 4 4 3 23 64 BSH 

4 Siswa 4 4 5 2 3 3 4 2 23 64 BSH 

5 Siswa 5 4 4 3 4 4 3 2 24 67 BSH 

6 Siswa 6 4 4 3 4 4 3 2 24 67 BSH 

7 Siswa 7 4 4 2 3 4 4 3 24 67 BSH 

8 Siswa 8 4 4 3 4 3 4 3 25 69 BSH 

9 Siswa 9 4 5 3 4 4 4 3 27 75 BSH 

10 Siswa 10 4 5 3 3 4 4 3 26 72 BSH 

11 Siswa 11 4 4 3 3 2 3 3 22 61 BSH 

12 Siswa 12 4 4 2 4 4 4 3 25 69 BSH 

13 Siswa 13 4 5 2 5 4 4 3 27 75 BSH 

14 Siswa 14 4 4 2 4 3 3 3 23 64 BSH 

15 Siswa 15 4 4 3 4 4 3 2 24 67 BSH 

16 Siswa 16 4 4 3 3 3 3 3 23 64 BSH 

17 Siswa 17 4 4 4 4 5 5 4 30 83 BSB 

18 Siswa 18 4 4 4 4 4 4 4 28 78 BSB 

19 Siswa 19 4 4 3 4 5 4 3 27 75 BSH 
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20 Siswa 20 4 5 3 5 4 4 2 27 75 BSH 

21 Siswa 21 4 4 2 4 3 3 2 22 61 BSH 

22 Siswa 22 4 4 3 4 4 4 3 26 72 BSH 

23 Siswa 23 4 4 4 4 4 4 4 28 78 BSB 

24 Siswa 24 4 4 3 4 4 4 3 26 72 BSH 

25 Siswa 25 4 5 2 4 4 4 2 25 69 BSH 

26 Siswa 26 4 4 4 4 5 5 4 30 83 BSB 

27 Siswa 27 4 4 4 4 5 5 4 30 83 BSB 

28 Siswa 28 4 4 4 4 4 4 4 28 78 BSB 

29 Siswa 29 3 4 2 3 4 4 3 23 64 BSH 

30 Siswa 30 4 4 4 4 4 4 4 28 78 BSB 

31 Siswa 31 4 4 4 3 5 3 4 27 75 BSH 

32 Siswa 32 4 4 4 4 4 4 4 28 78 BSB 

Skor yang diperoleh 127 133 98 122 127 124 100 831 
  

Skor Maksimal 128 160 192 160 160 160 192 1152 
  

Persentase per Item 99,22% 83,13% 51,04% 76,25% 79,38% 77,50% 52,08% 72,14% 
  

Kategori BSB BSB MB BSB BSB BSB MB BSH 
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LAMPIRAN 10 

 

ANGKET UJI VALIDITAS SOAL TEST  

KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP PERKALIAN  

PADA MUATAN PELAJARAN TEMATIK  

 

Nama         : Melly Andriani, M.Pd   

 

Keahlian    : Dosen Matematika 

 

 

 

Petunjuk Pengisian: 

Penilaian dilakukan dengan memberikan tanda ceklis ( √ ) pada kolom yang 

sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

Keterangan 

Berarti “YA” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, operasional, mendukung 

keterampilan tujuan. 

Berarti “TIDAK” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak tepat guna, tidak operasional, 

kurang mendukung keterampilan tujuan. 

 

NO INDIKATOR SOAL 

NOMOR 1 

 

YA TIDAK 

1. Soal sesuai dengan indikator yang ingin dicapai 

  
  

2. Soal sesuai dengan indikator kemampuan 

pemahaman konsep yang hendak disepakati 

 

  

3. Soal dirumuskan secara jelas 

 
  

4. Soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 

sesuai kaidah 

 

  

5. Soal menggunakan bahasa yang komunikatif, 

mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran 

ganda 

 

  

 Soal termasuk pada pemahaman konsep perkalian 
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NO INDIKATOR SOAL 

NOMOR 2 

 

YA TIDAK 

1. Soal sesuai dengan indikator yang ingin dicapai 

  
  

2. Soal sesuai dengan indikator kemampuan 

pemahaman konsep yang hendak disepakati 

 

  

3. Soal dirumuskan secara jelas 

 
  

4. Soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 

sesuai kaidah 

 

  

5. Soal menggunakan bahasa yang komunikatif, 

mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran 

ganda 

 

  

 Soal termasuk pada pemahaman konsep perkalian 

 
  

 

NO INDIKATOR SOAL 

NOMOR 3 

 

YA TIDAK 

1. Soal sesuai dengan indikator yang ingin dicapai 

  
  

2. Soal sesuai dengan indikator kemampuan 

pemahaman konsep yang hendak disepakati 

 

  

3. Soal dirumuskan secara jelas 

 
  

4. Soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 

sesuai kaidah 

 

  

5. Soal menggunakan bahasa yang komunikatif, 

mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran 

ganda 

 

  

 Soal termasuk pada pemahaman konsep perkalian 
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NO INDIKATOR SOAL 

NOMOR 4 

 

YA TIDAK 

1. Soal sesuai dengan indikator yang ingin dicapai 

  
  

2. Soal sesuai dengan indikator kemampuan 

pemahaman konsep yang hendak disepakati 

 

  

3. Soal dirumuskan secara jelas 

 
  

4. Soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 

sesuai kaidah 

 

  

5. Soal menggunakan bahasa yang komunikatif, 

mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran 

ganda 

 

  

 Soal termasuk pada pemahaman konsep perkalian 

 
  

 

 

 

NO INDIKATOR SOAL 

NOMOR 5 

 

YA TIDAK 

1. Soal sesuai dengan indikator yang ingin dicapai 

  
  

2. Soal sesuai dengan indikator kemampuan 

pemahaman konsep yang hendak disepakati 

 

  

3. Soal dirumuskan secara jelas 

 
  

4. Soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 

sesuai kaidah 

 

  

5. Soal menggunakan bahasa yang komunikatif, 

mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran 

ganda 

 

  

 Soal termasuk pada pemahaman konsep perkalian 
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NO INDIKATOR SOAL 

NOMOR  

 

YA TIDAK 

1. Soal sesuai dengan indikator yang ingin dicapai 

  
  

2. Soal sesuai dengan indikator kemampuan 

pemahaman konsep yang hendak disepakati 

 

  

3. Soal dirumuskan secara jelas 

 
  

4. Soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 

sesuai kaidah 

 

  

5. Soal menggunakan bahasa yang komunikatif, 

mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran 

ganda 

 

  

 Soal termasuk pada pemahaman konsep perkalian 

 
  

 

NO INDIKATOR SOAL 

NOMOR  

7 

YA TIDAK 

1. Soal sesuai dengan indikator yang ingin dicapai 

  
  

2. Soal sesuai dengan indikator kemampuan 

pemahaman konsep yang hendak disepakati 

 

  

3. Soal dirumuskan secara jelas 

 
  

4. Soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 

sesuai kaidah 

 

  

5. Soal menggunakan bahasa yang komunikatif, 

mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran 

ganda 

 

  

 Soal termasuk pada pemahaman konsep perkalian 
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 Penilaian secara umum 

NO URAIAN A B C D E 

1. Penilaian secara umum terhadap format 

instrumen angket validasi soal test 

kemampuan pemahaman konsep siswa 

pada materi perkalian adalah  

 

     

 

 Keterangan: 

 A = dapat digunakan tanpa revisi 

 B = dapat digunakan dengan revisi sedikit 

 C = dapat digunakan dengan revisi sedang 

 D = dapat digunakan dengan revisi banyak 

 E = tidak dapat digunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pekanbaru,        Maret 2020  

Validator 

 

 

Melly Andriani, M. Pd. 

NIM: 19740526 200604 2 003 
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LAMPIRAN 11 

Validasi Obserasi Kelas Eksperimen 
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LAMPIRAN 12 
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LAMPIRAN 13 
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LAMPIRAN 14  
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LAMPIRAN 15 
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LAMPIRAN 16 
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LAMPIRAN 17 

Uji Normalitas Postest 

 

Kelas Eksperimen 
 

 
NPar Tests 

 
 

 
Chi-Square Test 

 
 

 
Frequencies 

 
 

 
Postest_Eksperimen 

 Observed N Expected N Residual 

63,89 1 2,8 -1,8 

66,67 2 2,8 -,8 

69,44 3 2,8 ,3 

72,22 4 2,8 1,3 

75,00 2 2,8 -,8 

77,78 3 2,8 ,3 

80,56 2 2,8 -,8 

83,33 5 2,8 2,3 

86,11 3 2,8 ,3 

88,89 3 2,8 ,3 

91,67 3 2,8 ,3 

94,44 2 2,8 -,8 

Total 33   

 

 
Test Statistics 

 
Postest_Eksperim

en 

Chi-Square 4,455
a
 

Df 11 

Asymp. Sig. ,955 

a. 12 cells (100,0%) have expected 
frequencies less than 5. The 
minimum expected cell frequency is 
2,8. 
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Kelas Kontrol  

 

 
NPar Tests 

 
 

 
Chi-Square Test 

 
 

 
Frequencies 

 
 

 
Postest_Kontrol 

 Observed N Expected N Residual 

61,11 2 4,0 -2,0 

63,89 5 4,0 1,0 

66,67 4 4,0 ,0 

69,44 3 4,0 -1,0 

72,22 3 4,0 -1,0 

75,00 5 4,0 1,0 

77,78 6 4,0 2,0 

83,33 4 4,0 ,0 

Total 32   

 

 
Test Statistics 

 Postest_Kontrol 

Chi-Square 3,000
a
 

Df 7 

Asymp. Sig. ,885 

a. 8 cells (100,0%) have expected 
frequencies less than 5. The 
minimum expected cell frequency is 
4,0. 
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LAMPIRAN 18 

Uji Homogenitas Postest 
 

 
Explore 
 
Kelas 
 

 

Case Processing Summary 

 

Kelas 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Postest Eksperimen 33 100,0% 0 0,0% 33 100,0% 

Kontrol 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

 

 

Descriptives 

 Kelas Statistic Std. Error 

Postest Eksperimen Mean 80,1342 1,53449 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 77,0086  

Upper Bound 83,2599  

5% Trimmed Mean 80,1811  

Median 80,5600  

Variance 77,704  

Std. Deviation 8,81496  

Minimum 63,89  

Maximum 94,44  

Range 30,55  

Interquartile Range 15,28  

Skewness -,090 ,409 

Kurtosis -1,114 ,798 

Kontrol Mean 72,1353 1,21226 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 69,6629  

Upper Bound 74,6077  

5% Trimmed Mean 72,1259  

Median 72,2200  

Variance 47,027  

Std. Deviation 6,85760  

Minimum 61,11  

Maximum 83,33  

Range 22,22  

Interquartile Range 11,11  

Skewness ,065 ,414 

Kurtosis -1,089 ,809 

 
 

Test of Homogeneity of Variance 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Postest Based on Mean 3,009 1 63 ,088 

Based on Median 2,827 1 63 ,098 

Based on Median and with 
adjusted df 

2,827 1 59,436 ,098 

Based on trimmed mean 2,985 1 63 ,089 
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