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ABSTRAK

PENGARAUH PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP 
MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA PESERTA DIDIK 

KELAS V MIN 09 BANDAR LAMPUNG

OLEH

ZAHTIA AULI RAHMI

Permasalahan dalam penelitian ini rendahnya motivasi peserta didik 
pada bidang matematika, motivasi yang kurang dari dalam diri siswa 
menyebabkan siswa tidak memusatkan diri pada kegiatan pelajaran, kurangnya 
kesiapan guru dalam mengajar sehingga pembelajaran menjadi tidak kreatif. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah terdapat pengaruh pada 
motivasi belajar matematika dengan menggunakan cara pemberian Reward dan 
Punishment .

Penelitian ini dilakukan di kelas V MIN 09 Bandar Lampung yang 
berjumlah 46 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu 
cluster random sampling, dari tiga kelas V yang ada, sampel dipilih berdasarkan 
kelas secara acak menjadi 2 kelas. Sampel pada penelitian ini adalah kelas VA 
yang terdiri dari 25 orang sebagai kelas eksperimen, dan kelas VB terdiri dari 
21 orang sebagai kelas kontrol. pengumpulan data pada penelitian ini berupa 
angket dan dokumentasi.

Hasil rekapitulasi uji hipotesis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 
maka didapatkan thitung memperoleh nilai 2,164 dan ttabel 2,015 sehingga hasilnya 
thitung > ttabel yang artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa Ha : 1 > 2 menunjukkan rata-rata motivasi belajar matematika peserta 
didik yang pembelajarannya di kelas menggunakan cara pemberian reward dan 
punishment lebih besar dari rata-rata motivasi belajar matematika peserta didik 
yang pembelajarannya di kelas menggunakan cara konvensional.

Kata Kunci : Reward dan Punishment, Motivasi







v

MOTTO

             

  

Artinya :

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan 

melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 

dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.” (QS. Al-Zalzalah ayat 

7-8)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup 

manusia. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasanm akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
Negara.1

Berdasarkan undang-undang tersebut, pendidikan memiliki cakupan mengenai 

arah, proses, dan tujuan yang menyeluruh. Pendidikan dipandang sebagai usaha 

pemberian informasi dan pembentukan keterampilan, tidak hanya itu saja, tetapi 

diperluas sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan 

dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup sosial yang baik.

Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengembangkan 

kemampuan dan kepribadian individu melalui proses atau kegiatan tertentu 

(Pengajaran, bimbingan atau latihan) serta interaksi individu dengan 

lingkungannya untuk mencapai manusia seutuhnya (Insan Kamil).2

                                                          
1 Made Pidarta, Landasan Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
2Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Prinsip, Teknik, Prosedur) (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2013).
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Mengenai arah, proses, dan tujuan yang menyeluruh. Pendidikan dipandang 

sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan, tidak hanya 

itu saja, tetapi diperluas sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan 

keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup 

sosial yang baik. 

Pendidikan bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik yang 

mencakup pengetahuan (kognitif), keterampilan (skill), perilaku, hasil tindakan, 

dan sikap (afektif), serta pengalaman eksploratoris (pengalaman lapangan).3

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting kedudukannya sebagaimana 

firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi :

                         

                        

Artinya:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 
Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia 
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”(QS. Al-Alaq: 1-5)

Berdasarkan ayat di atas dapat kita ketahui bahwa Allah menciptakan 

manusia dari segumpal darah hingga menjadi bentuk yang sempurna, dalam 

surah ini Allah memerintahkan umat manusia untuk melaksanakan pendidikan 

dan pengajaran guna memperkokoh dan memelihara keyakinannya. Dalam 

agama islam pendidikan dilaksanakan secara berkelanjutan, sejak manusia 

                                                          
3 Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, cetakan ke (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2013).
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dalam kandungan hingga meninggal dunia. Pendidikan itu terus terjadi baik 

disadari maupun tidak disadari oleh manusia itu sendiri.

Era globalisasi seperti sekarang ini, menuntut setiap Negara untuk 

meningkatkan kualitas pendidikannya. Guru memiliki peranan ganda dalam 

proses pembelajaran yaitu menyampaikan materi dan sebagai manager dalam 

pengelolaan kelas. Namun untuk menjadi seorang manager atau pengelola kelas 

yang baik belum tentu semua guru mampu melakukannya. Peranan guru 

menurut W. taylor adalah guru sebagai ukuran kognitif. Tugas guru umumnya 

adalah mewariskan pengetahuan dan berbagai keterampilan kepada generasi 

muda.4

Guru memiliki peran dalam membentuk jiwa dan watak anak didik, 

karna guru adalah figur seorang pemimpin. Guru adalah sosok arsitektur yang 

dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan 

untuk membentuk  dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang 

yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan 

manusia susila yang cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan 

membangun bangsa dan Negara. Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah 

orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. seperti yang 

disampaikan Hamalik Guru merupakan titik sentral, yaitu sebagai ujung tombak 

                                                          
4 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, Cetakan ke (Jakarta: PT 
Bumi Aksara, 2014).
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di lapangan dalam pengembangan kurikulum keberhasilan belajar mengajar 

antara lain ditentukan oleh kemampuan professional dan pribadi guru.5

Hal utama yang harus diperhatikan guru dalam mengatasi gejala-gejala 

dan suasana yang kurang kondusif karna penurunan motivasi belajar siswa 

merupakan tantangan bagi seorang guru untuk bisa membangkitkan kembali 

motivasi belajar siswa agar tercapainya tujuan pendidikan nasional. setiap 

individu memiliki kondisi internal, di mana kondisi internal tersebut turut 

berperan dalam aktivitas dirinya sehari-hari. Salah satu dari kondisi internal 

tersebut adalah “Motivasi”.6

Pemberian rangsangan dari guru seperti hadiah dan pujian akan sangat 

mempengaruhi motivasi belajar siswa yang diharapkan dalam diri siswa akan 

tumbuh motivasi untuk berubah menjadi yang lebih baik dan mampu 

berkompetisi dengan siswa lain sehingga semanagat dalam menerima 

pembelajaran, untuk bisa mencapai semua itu dibutuhkan alat motivasi yang 

tepat dalam proses pembelajaran, semakin tepat cara yang digunakan oleh guru 

saat mengajar maka akan semakin efisien pula kegiatan pembelajaran sehingga 

akan memotivasi siswa untuk belajar.

Peneliti memilih motivasi belajar dengan alasan motivasi mempunyai 

peranan penting dalam keberhasilan belajar siswa. Dalam penelitian ini, peneliti

meneliti motivasi siswa dalam proses pembelajaran di kelas. setelah melakukan 

                                                          
5 Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum.
6 Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).



5

survey, peneliti memutuskan untuk meneliti motivasi belajar siswa kelas VA 

dalam proses pembelajaran di kelas. Dari hasil wawancara pra-penelitian

dengan wali kelas VA Ibu Metri Kurniasih, M.Pd bahwa selama ini wali kelas 

V sering menerapkan cara Punishment sebagai konsekuensi untuk siswa yang 

tidak melaksanakan tugas guru ataupun siswa yang ramai di kelas. Misalnya, 

guru meminta siswa berdiri di depan kelas ketika mengganggu temannya saat

pelajaran. Siswa yang sering keluar masuk saat pelajaran berlangsung diminta

untuk memindahkan kursinya keluar kelas dan mengikuti pelajaran dari luar

kelas. Siswa yang tidak melakukan piket kelas diberi sanksi untuk melakukan

piket selama satu minggu.

Rendahnya motivasi belajar siswa kelas V di MIN 9 Bandar Lampung 

dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang bersifat konvensional yang masih 

berpusat kepada guru sehingga membuat siswa tidak aktif belajar. Proses 

pembelajaran yang bersifat konvensional ini biasanya ditandai dengan 

melakukan pembelajaran dengan ceramah, memberi penjelasan tentang materi 

yang diajar dan dilanjutkan dengan pemberian tugas.

Guru mata pelajaran matematika menuturkan siswa kurang 

memperhatikan guru saat proses pembelajaran, tidak fokus dan saat diberi 

pertanyaan lebih memilih untuk diam sehingga suasana belajar menjadi tidak 

kondusif karna tidak ada interaksi antara guru dan murid yang membuat 

motivasi belajarnya kurang.
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Motivasi berperan penting dalam keberhasilan belajar siswa. Motivasi 

ialah sebuah dorongan  untuk dapat melakukan sebuah kegiatan belajar siswa 

dengan sepenuh hati. Motivasi dapat berupa dorongan pada setiap tindakan 

motivasi juga dapat berupa tujuan yang hendak dicapai. Banyak para ahli 

motivasi mengatakan dasar motivasi adalah menghindari apa yang tidak disukai 

dan mengejar apa yang diinginkan. Apabila seorang siswa telah mempunyai 

motivasi belajar, baik motivasi yang berasal dari dirinya sendiri (intrinsik) 

maupun motivasi yang berasal dari luar (ekstrinsik) maka siswa dengan 

sendirinya akan mengikuti pelajaran di kelas dan belajar secara mandiri tanpa 

harus disuruh oleh guru.

peranan motivasi tidak diragukan dalam belajar. Banyak siswa dengan 

intelegensi yang rendah disebabkan tidak ada motivasi dalam belajar. Fungsi 

motivasi yang seharusnya sebagai pendorong, penggerak, dan pengarah 

perbuatan belajar tidak diperankan dengan baik.7 Jika motivasi intrinsik tidak 

dimiliki dalam diri siswa, maka motivasi ekstrinsik diharapkan dapat menjadi 

solusi untuk terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan, sehingga tercapai 

apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran tersebut. salah satu yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar secara ekstrinsik adalah 

memberin reward (penghargaan) dan punishment (hukuman).

Pemberian reward dan punishment dalam pembelajaran memiliki 

implikasi yaitu siswa diakui sebagai individu yang memiliki kemampuan 
                                                          
7 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Be;ajar (Yogyakarta: Pedagogia, 2012).
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tertentu dan karakteristik yang dapat dihargai. Seorang siswa yang mendapat 

reward dari guru menandakan bahwa kemampuan yang dimiliki tentu berbeda 

dengan yang lain dan memiliki karakter yang positif. Sebaliknya, siswa yang 

mendapatkan punishment dari guru juga mengindikasikan bahwa kemampuan 

yang dimiliki berbeda namun ke arah yang kurang positif dan memiliki karakter 

yang kurang positif pula.

Pemberian Reward (ganjaran) dan punishment (hukuman) yang dilakukan 

oleh guru memiliki beberapa cara dalam pelaksanaannya. Cara-cara tersebut 

antara lain pemberian dalam bentuk tindakan maupun pemberian dalam bentuk 

perkataan. Contoh pemberian dalam bentuk tindakan maupun perkataan antara 

lain bentuk lisan seperti mengucapkan “semangat” atau “hebat”, tulisan-tulisan

dan simbol-simbol yang menarik, pujian, hadiah, kegiatan-kegiatan di luar 

pembelajaran, do’a dari guru, sentuhan-sentuhan fisik, kartu atau sertifikat, dan 

papan prestasi.Sedangkan contoh pemberian punishment (hukuman) dalam 

bentuk tindakan maupun perkataan antara lain perkataan-perkataan kasar, 

bentakan, penghapusan kegiatan, kontak fisik yang menyakiti, kata-kata 

ancaman, hukuman presentasi, guru bermuka masam, kartu dan sertifikat 

keburukan, dan simbol-simbol yang kurang menarik.

Secara umum reward dan punishment memiliki efek yang menyenangkan, 

maupun tidak menyenangkan, pandangan setiap anak berbeda terhadap suatu 

bentuk reward dan punishment. Hal ini karena setiap anak memilik tingkat 

penerimaan yang berbeda. Tingkat ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu 
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penerimaan siswa terhadap reward dan punishment, persepsi siswa terhadap 

pemberian rewarddan punishment, persepsi siswaterhadap pemberian reward

dan punishment, dan efek psikologis pemberian reward dan punishment. Hal 

inilah yang harus diperhatikan dan dipikirkan oleh guru ketika menerapkan 

pemberian reward dan punishment.

Pemberian reward dan punishmentmemiliki beberapa hal penting yang 

harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, akan tetapi hal tersebut tidak 

menutupi efek pemberian yang bersifat umum. Pemberian reward akan 

menghasilkan perasaan senang pada diri siswa sehingga siswa menjadi lebih 

bersemangat untuk belajar.Pemberian punishment akan menghasilkan 

pengalaman yang tidak menyenangkan pada siswa. Hal ini terkait dengan 

perilaku siswa yang kurang sesuai dengan kegiatan pembelajaran sehingga 

perilaku negatif tersebut dapat diminimalisir kemunculannya.

Penempatan reward dan punishment secara tepat dapat menjadi motivasi

tersendiri pada diri peserta didik dalam menumbuh kembangkan minat siswa

dalam melakukan aktivitas belajar. Dengan adanya dorongan ekstrinsik berupa

reward dan punishment dapat menumbuhkan keaktifan serta minat siswa untuk

lebih memahami materi sehingga proses dan tujuan pembelajaran bisa tercapai

secara optimal.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan melakukan eksperimen di 

kelas VA dengan menerapkan cara pemberian reward dan punishment dalam 

pembelajaran di kelas untuk melihat adakah pengaruh pemberian reward dan 
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punishment terhadap motivasi belajar siswa kelas VA. jadi tidak hanya 

punishment yang diterima siswa sebagai konsekuensi negatif tetapi juga reward 

sebagai konsekuensi positif, yaitu ketika siswa berhasil meraih sesuatu tertentu 

ataupun dapat mengikuti pembelajaran di kelas sesuai dengan yang diharapkan.

Peneliti akan mencari adakah pengaruh pemberian reward dan punishment

terhadap motivasi belajar matematika siswa kelas V MIN 9 Bandar Lampung. 

Pemberian reward dan punishment merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan motivasi belajar secara ekstrinsik dengan pemberian reward

dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sedangkan dengan 

pemberian punishment diharapkan dapat menertibkan siswa yang mengganggu 

dalam proses belajar mengajar. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian Reward dan Punishment

Terhadap Motivasi Belajar Matematika Kelas V MIN 9 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2017/2018”.

B. Identifikasi Masalah

Dengan dasar pemikiran di atas, maka penulis akan memberikan 

penjelasan tentang identifikasi masalah yang ditemukan sebagai berikut :

1. Rendahnya motivasi belajar siswa kelas V di MIN 9 Bandar Lampung 

2. Rendahnya aktivitas di dalam pembelajaran yang mengindikasikan 

rendahnya motivasi belajar matematika yang membuat siswa merasa 

kurang tertarik dan menyebabkan kurangnya motivasi siswa untuk 

melakukan aktivitas di dalam kelas.
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C. Batasan Masalah

Ruang lingkup dan batas masalah dalam penelitian ini hanya terbatas 

pada pemberian reward dan punishment serta motivasi belajar siswa. Keduanya 

merupakan obyek penelitian. Subjek penelitian hanya terbatas pada siswa kelas 

V MIN 9 Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah adakah pengaruh pemberian reward dan punishment 

terhadap motivasi belajar matematika siswa kelas V MIN 9 Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2017/2018?

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap 

motivasi belajar matematika siswa kelas V MIN 9 Bandar Lampung Tahun 

Ajaran 2017/2018

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a) Dapat menjadi kontribusi berupa masukan dan evaluasi dalam 

penerapan reward dan punishment terhadap siswa di lembaga 

pendidikan pada umumnya, khususnya di MIN 9 Bandar Lampung

b) Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang lain, guna 

meneliti hal-hal yang berkaitan terhadap motivasi belajar siswa
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2. Manfaat Praktis

a) Bagi siswa

Dengan penerapan reward dan punishment diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi belajar matematika siswa dan menciptakan 

suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa.

b) Bagi MIN 9 Bandar Lampung

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan 

pembelajaran dan memberikan sumbangan informasi dalam usaha 

peningkatan motivasi belajar siswa.

Arifin, Zainal. Evaluasi Pembelajaran (Prinsip, Teknik, Prosedur). Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2013.

Djamarah, Syaiful Bahri. Psikologi Be;ajar. Yogyakarta: Pedagogia, 2012.
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Hamalik, Oemar. Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum. Cetakan ke. Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2013.

———. Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem. Cetakan ke. Jakarta: PT 
Bumi Aksara, 2014.

Pidarta, Made. Landasan Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Sumantri, Mohamad Syarif. Strategi Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Reward Dan Punishment

Pemberian reward (hadiah) maupun pemberian punishment

(hukuman) digunakan  oleh  guru  sebagai  bentuk  penguatan,  stimulus  

dalam  mendidik  siswa.1  Adapun penjelasan mengenai reward dan 

punishment adalah sebagai berikut:

1. Reward 

Reward dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan ganjaran 

dan hadiah, upah dan pahala, membalas dan memberi penghargaan. Reward 

dalam pendidikan adalah memberi penghargaan, memberi hadiah pada anak 

untuk angka-angkanya atau prestasinya. Reward adalah alat pendidikan 

refresif yang bersifat menyenangkan dan membangkitkan atau mendorong 

anak untuk berbuat sesuatu yang yang lebih baik terutama anak yang malas.2

Menurut Sardiman hadiah (reward) merupakan suatu bentuk untuk 

menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar disekolah. Hadiah (reward) 

merupakan suatu cara untuk menggerakkan atau membangkitkan motivasi 

belajar siswa.3 Menurut Wens Tanlain Reward adalah tindakan pendidik 

yang berfungsi memperkuat penguasaan tujuan pendidikan tertentu yang 

telah dicapai oleh anak didik. Tindakan ini merupakan pengakuan setuju 

                                                            
1 Dewi Yana Intan Safiah, Hajidin, “Pemberian Dan Punishment Sebagai Upaya Meningkatkan 
Prestasi Siswa Kelas V Di SDN 15 Lhokseumawe,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar FKIP Unsyiah Vol 1 (2016): 11, Yanadewi@yahoo.co.id.
2 Rusdiana Hamid, “Reward Dan Punishment Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” Ittihad Jurnal 
Kopertis Wilayah XI Kalimantan Vol. 4 (2016).
3 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
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terhadap yang telah dilakukan dan dicapai oleh anak didik. Reward harus 

diberikan pada saat yang tepat, yaitu segera sesudah anak didik berhasil 

(jangan ditunda), jangan diberikan janji, karena akan dijadikan sebagai 

tujuan kegiatan.4

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

dapat disimpulkan bahwa reward (ganjaran/hadiah) adalah segala sesuatu 

yang berupa penghargaan yang menyenangkan perasaan yang diberikan 

kepada siswa karena mendapat hasil baik dalam proses pendidikannya 

dengan tujuan agar senantiasa melakukan pekerjaan yang baik dan terpuji. 

Reward diberikan pada anak dengan maksud sebagai penghargaan 

dan rasa bangga atas pekerjaan dan prestasi anak, sekaligus dengan niat agar 

anak melakukannya terus menerus, meningkatkan semangat dan motivasi 

serta minatnya dalam bekerja dan belajar. Dalam agama Islam juga 

mengenal reward, ini terbukti dengan ditemukannya banyak kata ganjaran 

atau pahala dalam Al-Qur’an, khususnya ketika kitab suci ini berbicara 

tentang apa yang diterima oleh seseorang baik di dunia maupun di akhirat 

dari amal perbuatannya. Pahala adalah bentuk penghargaan yang diberikan 

oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yang telah mengerjakan perintah-Nya. 

Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan, yaitu seperti dalam surat Al-

Zalzalah ayat 7 yang berbunyi:

       

  

                                                            
4 Hamid, “Reward Dan Punishment Dalam Perspektif Pendidikan Islam.”
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Artinya : 
“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia 
akan melihat (balasan) nya”. (QS. Al-Zalzalah: 7)

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa ganjaran atau pahala 

yang diberikan kepada orang-orang yang beriman disertai dengan amal baik 

dan akhlak mulia yang menunjukkan  prestasi yang tinggi dalam bidang 

kebaikan. Dengan demikian keberadaan ganjaran diakui dalam islam dan 

digunakan dalam rangka pembinaan umat manusia melalui kegitan 

pendidikan. 

Seorang  guru  yang  bijaksana  harus  memulai  pendidikan    

dengan memberi hadiah dan segala macam jenisnya sebelum memberi 

sanksi. Reward itu tidak  harus  berupa  materi,  apresiasi  yang  baik  juga  

merupakan  hadiah.  Reward diberikan dengan syarat : a) hanya diberikan 

pada anak yang telah mendapatkan prestasi  yang  baik,  b)  jangan  

menjanjikan  ganjaran/hadiah  lebih  dulu  sebelum anak  berprestasi.  c)  

diberikan  dengan  hati-hati  jangan  sampai  anak menganggapnya sebagai 

upah, d) jangan sampai menimbulkan kecemburuan bagi anak  yang  lain,  

namun  sebaiknya  harus  menimbulkan  semangat  dan  motivasi bagi anak 

didik yang lain.    

Secara  kongkret  ganjaran  atau  reward  dalam  pendidikan  tidak  

hanya berupa materi, apresiasi yang baik juga  merupakan reward  yang 

bernilai tinggi. Reward hendaknya diberikan dengan tujuan :

a. Membangkitkan  dan  merangsang  belajar  anak,  lebih-lebih  bagi  anak  
yang malas dan  lemah.

b. Mendorong anak agar selalu melakukan perbuatan yang lebih baik lagi.
c. Menambah kegiatannya atau kegairahannya dalam belajar.
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Menurut Muhammad Jameel Zeeno reward bisa berupa :

a. Pujian yang Mendidik.

Seorang guru atau pendidik yang baik hendaknya memberi pujian 

kepada siswa ketika ia melihat tanda-tanda yang baik dan terpuji pada 

diri dan perilaku siswanya. Hal yang sama juga dilakukan  pada  saat 

pendidik melihat kesungguhan siswanya. Saat ada siswa yang  

memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan si guru, ia  harus 

mengatakan, “jawaban yang kamu berikan baik sekali, semoga Allah 

memberkatimu”, kalimat-kalimat lembut seperti ini selalu memberi 

motivasi bagi siswa dan memperkuat semangat maknawi dalam jiwanya. 

Kalimat itu juga akan  meninggalkan pengaruh yang baik sekali dalam 

jiwanya, yang dapat  menyebabkan ia menyukai guru dan sekolahnya. 

Otaknya pun menjadi mudah menerima pelajaran. Pada waktu yang 

sama, ia juga dapat memberi dorongan semangat pada siswa-siswa yang 

lain untuk  menjadi teladan mereka dalam etika, perilaku, dan 

kesungguhan, agar mereka dapat juga memperoleh pujian. Hal ini lebih 

baik bagi mereka daripada memberi sanksi fisik yang mereka dapati.

b. Memberi Hadiah

Seperti kita ketahui dan maklumi bersama, karakter anak pasti lebih 

menyukai mendapat hadiah yang sifatnya berwujud materi. Ia pun  pasti 

akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Oleh  karena itu,  seorang 

hendaknya merespons apa yang disukai oleh seorang anak. Ia harus bisa 
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menberikan hadiah- hadiah tersebut pada kesempatan yang tepat. 

Seorang siswa yang rajin, berakhlak baik, dan yang  dapat menjalankan 

kewajibannya pada Tuhannya, seperti shalat dan amal-amal baik, ia 

layak memperoleh hadiah dari gurunya. Kala itulah, anak itu akan 

menemukan jiwanya senang sekali menerima  itu di hadapan teman-

temannya. Untuk diketahui, pada usia pelajar, jiwa seorang anak telah  

dipenuhi instink suka memiliki.

c. Mendo’akan

Seorang guru hendaknya memberi motivasi dengan mendo’akan 

siswanya yang rajin dan sopan. Guru bisa saja mendoakannya  dengan 

mengatakan, ”Semoga Allah selalu memberimu taufik dan  hidayah,

”Saya berharap masa depanmu cemerlang.” Sebaliknya, untuk siswa 

yang kurang rajin atau tidak melakukan hal yang baik, maka si guru 

mendoakannya dengan mengatakan, ”Semoga Allah memberi petunjuk 

dan memperbaikimu”.

d. Papan Prestasi

Papan prestasi yang ditempatkan di lokasi strategis pada  lingkungan 

sekolah merupakan salah satu hal yang bermanfaat. Pada papan itu, 

dicatat nama- nama  siswa  yang  berprestasi  baik  dari  prilaku, 

kerajinan, kebersihan, maupun dalam pelajarannya.  Pengumuman ini 

memberi motivasi pada siswa yang lain untuk  meneladani  teman-

temannya  itu,  agar  para  siswa  yang  lain  juga berkeinginan namanya 

bisa tercatat dalam papan itu.
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e. Menepuk Pundak

Pada saat salah seorang siswa maju ke depan kelas untuk  menjelaskan 

pelajaran  atau  mengerjakan  dan  menyelesaikan  soal  dengan benar, 

menyampaikan hafalannya dengan baik,  memecahkan  suatu  masalah,  

atau memperdengarkan  salah  satu  surah  dalam  Al-Qur’an, maka 

seorang guru sudah sepantasnya bila menepuk pundak siswa tersebut 

sebagai reaksi rasa senang, rasa bangga dan penghargaan kepadanya.

f. Menjadikan acuan pada siswa yang berprestasi dalam memberikan 

Semangat Siswa yang Lain.

Seorang guru sepantasnya bila menjadikan acuan pada siswa yang 

berprestasi dalam memberikan semangat siswa yang lain. Ini  merupakan 

penghargaan yang besar dan patut dilakukan dalam  rangka memberikan 

semangat bagi siswa-siswa yang lain.

g. Berpesan pada yang lain.    

Penghargaan model ini bisa dilakukan dengan cara seorang guru 

memberikan pesan kepada siswa-siswanya dan guru-guru yang lain  

mengenai seorang siswa yang berprestasi baik. Ini  akan menjadikan 

motivasi bagi siswa tersebut. Teman-temannyapun  akan  meneladani  

yang bersangkutan dalam kesungguhan dan akhlaknya.  

h. Berpesan pada keluarga siswa yang bersangkutan    

Seorang  guru dapat saja menulis surat dan mengirimkannya lewat siswa 

yang bersangkutan. Di dalam surat tersebut, si guru  menyebutkan 
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prestasi-prestasi siswa dan memberi pujian padanya.  Hal ini juga 

bermanfaat dalam memberi motivasi kepada keluarga siswa agar mereka 

dapat berinteraksi dengan akan  mereka  melalui  cara  yang  paling  

baik. Ini pun bermanfaat bagi siswa itu sendiri demi kemajuan serta 

kepribadiannya yang baik.    

Sesederhana apapun sebenarnya  reward sangat berarti bagi siswa 

untuk meningkatkan  motivasi  dan  semangat  belajar  dan  prestasinya.  

Sebenarnya reward bisa hanya dalam bentuk anggukan kepala, senyuman 

manis dan acungan jempul. Akan tetapi yang penting sekali adalah reward

diberikan dengan syarat : a)  hanya  diberikan  pada  anak  yang  telah  

mendapatkan  prestasi  yang  baik,  b) jangan  menjanjikan  ganjaran/hadiah  

lebih  dulu  sebelum  anak  berprestasi.  c) diberikan dengan hati-hati jangan 

sampai anak menganggapnya sebagai upah, d) jangan sampai menimbulkan 

kecemburuan bagi anak yang lain, namun sebaiknya harus menimbulkan 

semangat dan motivasi bagi anak didik yang lain.5

Berdasarkan berbagai macam reward yang dijelaskan di atas 

pendidik dapat menggunakan berbagai macam reward dalam penerapannya. 

penggunaan reward tersebut disesuaikan dengan karakter siswa atau 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi, baik kondisi siswa maupun kondisi 

pendidik atau pihak yang memberikan reward. 

2. Punishment

                                                            
5 Hamid. Ibid
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Punishment menurut  kamus besar bahasa Indonesia berarti sangsi 

atau hukuman.  Punishment  adalah  penderitaan yang  diberikan  atau  

ditimbulkan  dengan sengaja  oleh  pendidik  setelah  siswa melakukan  

pelanggaran  atau  kesalahan. Dengan  demikian, punishment juga  bisa 

berfungsi  sebagai  upaya  preventif  ataupun represif.6 punishment  dalam  

bahasa  keseharian  adalah  pemberian sanksi  atau  hukuman. Dalam  

pengertian  terminologi  punishment  adalah  suatu perbuatan  yang  

dilakukan  secara  sadar  dan  sengaja  yang  menyebabkan penderitaan  

terhadap  seseorang  yang  menerima  hukuman,  sebagai  akibat  dari 

kesalahan  yang  dibuatnya. Hubungannya  dengan  pendidikan,sebenarnya 

punishment juga termasuk  dalam alat pendidikan represif yang  disebut juga 

alat pendidikan kuratif atau koreksi.7 Sedangkan menurut Sardiman 

hukuman (punishment) adalah salah satu bentuk reinforcement negatif yang 

menjadi alat motivasi jika diberikan secara tepat dan bijak sesuai dengan 

prinsip-prinsip pemberian hukuman.8

Ibnu Sina mengatakan bahwa hukuman dilakukan bila terpaksa dan 

pukulan tidak digunakan kecuali setelah diberi peringatan, ancaman dan 

perantara untuk memberi nasehat, dengan maksud untuk merangsang jiwa 

anak. Bila memukul, hendaknya dapat menimbulkan rasa pedih sehingga 

                                                            
6 Ni Kadek Sujiantari, “Pengaruh Reward Dan Punishment Terhadap Motivasi Belajar Siswa Dalm 
Pembelajaran IPS (Studi Pada SMP Negeri 1 Singaraja Kelas VIII Tahun Ajaran 2015/2016,” 
Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Vol: 7 (2016), ejournal.undiksha.ac.id.
7 Hamid, “Reward Dan Punishment Dalam Perspektif Pendidikan Islam.”
8 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar.
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timbul effek yang diharapkan dan supaya anak tidak menganggap enteng 

hukuman yang akan datang.9

Punishment adalah  perbuatan  yang  dilakukan  secara sadar  dan  

sengaja  yang  menyebabkan  penderitaan terhadap  seseorang  yang  

menerima  hukuman,  sebagai akibat  dari  kesalahan  yang  dibuatnya.  

Bentuk hukumannya:  bermuka  masam,  membentak,  melarang melakukan 

sesuatu.10

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti dapat menarik 

kesimpulan, bahwa punishment (hukuman) adalah suatu perbuatan yang 

kurang menyenangkan, yang berupa penderitaan yang diberikan kepada 

siswa secara sadar dan sengaja dengan tujuan untuk mendidik, sehingga 

siswa sadar hatinya untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya.

Punishment (hukuman) dalam islam juga di anjurkan, karena dengan 

adanya punishment (hukuman) itu, manusia akan berusaha untuk tidak 

mendapat punishment (hukuman), dalam agama islam dikenal dengan 

larangan dan dosa, banyak ayat yang menjelaskan tentang punishment

(hukuman) diantaranya QS. Al-Zalzalah ayat 8, yang berbunyi:

     

Artinya: “Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, 
niscaya Dia akan melihat (balasan) nya pula”. (QS. Al-Zalzalah : 8)

                                                            
9 Azis, “Reward-Punishment Sebagai Motivasi Pendidikan (Perspektif Barat Dan Islam,” Cendikia
Vol. 14 (2016), staimsyogyakarta@yahoo.co.id.
10 Ika Suci Wulandari, “Pengaruh Pembarian Reward and Punishment Terhadap Motivasi Belajar 
Siswa Dalam Pembelajran Passing Bawah Bola Voli (Studi Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 
Yosowilangun Lumajang),” Jurnal Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan Vol. 2 (2014), 
ikasuciwulandari@yahoo.com.
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Hukuman tidak boleh dilakukan dengan memperlihatkan kekerasan 

dan sebagai tindakan balas dendam. Hukuman yang semacam ini menurut 

Djaka Cs tidak memperbaiki, tetapi menyakiti hati anak, jadi tidak 

mendidik. Oleh karena itu pendidik, harus dapat menahan hati dan bersabar. 

Dalam dunia pendidikan ada beberapa syarat dalam memberikan hukuman, 

yaitu:

1) Hukuman harus sesuai dengan kesalahan anak didik
2) Hukuman harus adil
3) Hukuman harus diberikan agar anak didik mengerti benar apa 

sebabnya ia dihukum dan apa maksud hukuman itu
4) Hukuman diberikan harus dalam keadaan tenang
5) Hukuman harus disertai dengan penjelasan, sebab bertujuan untuk 

memperbaiki akhlak.
6) Hukuman harus diakhiri dengan pemberian ampunan
7) Hukuman diberikan jika terpaksa atau sebagai alat pendidikan 

terakhir
8) Yang berhak memberikan hukuman hanyalah orang yang cinta pada 

anak saja, kalau tidak berdasarkan cinta maka hukuman atau bersifat 
balas dendam.11

Skinner memberi hukuman dengan argument-argumen sebagai 

berikut:

1) Hukuman dapat menimbulkan efek emosional yang tidak 
diharapkan.

2) Hukuman hanya dapat memberi tahu apa yang tidak boleh dilakukan, 
bukan yang harus dilakukan.

3) Hukuman seolah-olah membenarkan tindakan menyakiti orang lain.
4) Hukuman dalam situasi tertentu, seharusnya dilakukan hukuman.
5) Hukuman sering menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan atau 

muncul perilaku lain yang tidak dikehendaki pula.12

Memberikan hukuman pada siswa dalam pendidikan tidak boleh 

dilakukan dengan sewenang-wenang menurut kehendak seseorang. 

                                                            
11 Hamid, “Reward Dan Punishment Dalam Perspektif Pendidikan Islam.”
12 Azis, “Reward-Punishment Sebagai Motivasi Pendidikan (Perspektif Barat Dan Islam.”
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Muhammad Jameel Zeeno mengungkapkan, pada saat guru atau pendidik 

terpaksa memberikan sanksi atau hukuman, ia sebaiknya dapat 

menghindari beberapa hal sebagai berikut :

1) Memukul wajah anak. Hal ini tidak jarang kita temui di masyarakat 

atau rumah-rumah tangga. Juga di sekolah-sekolah, bahkan ada yang 

sampai pukulan tersebut mengenai mata ada telinga dan 

mengakibatkan indra anak terganggu. Oleh karena itu para pemerhati 

pendidikan dan kesehatan ini satu hal yang sangat dilarang dan harus 

dihindari.

2) Terlalu keras, seorang pendidik yang keras pada saat memukul akan 

disebut oleh murid-muridnya sebagai seorang yang kasar dan zalim. 

Sebutan dan gelar demikian suatu tanda buruk dan ketidak senangan 

anak terhadap si guru. Nabi Muhammad SAW mengatakan 

sesungguhnya pada kelemah lembutan ada kebajikan, inilah yang 

mestinya ditampilkan.

3) Kata-kata yang tidak pantas. Kata-kata yang tidak pantas adalah 

kata-kata yang buruk dan sangat menyakitkan psikologi seorang 

anak, bahkan ada anak yang mengatakan ia lebih baik dipukul 

daripada dikatakan dengan bahasa yang buruk serta menyinggung 

perasaan.13

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan hukuman

adalah untuk mencegah, memperbaiki tabiat dan tingkah laku, dan 

                                                            
13 Hamid, “Reward Dan Punishment Dalam Perspektif Pendidikan Islam.”
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memberikan kesadaran kepada anak didik agar memahami kesalahannya dan 

memperbaiki kesalahannya sehingga tidak mengulanginya dikemudian hari 

serta untuk mendidik anak didik kea rah yang lebih baik.

B. Motivasi Belajar

1. Pengertian Motivasi Belajar

Motivasi belajar berasal dari dua kata, yaitu motivasi dan belajar. 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Dalam 

dunia pendidikan kedua kata tersebut sangat berpengaruh dan memiliki 

hubungan berkesinambungan. Di bawah ini akan dijelaskan pengertian 

motivasi belajar.

Kata “motif” diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak 

dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu 

demi mencapai suatu tuju an. Motif tidak dapat diamati secara langsung 

tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya berupa rangsangan, 

dorongan yang dapat memunculkan sesuatu tingkah laku tertentu pada 

individu.14

Sedangkan menurut Sardiman, motivasi merupakan perubahan-

perubahan energi yang terjadi di dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan.15 Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan 

                                                            
14 Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
15 Sumantri.Ibid
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kegiatan belajar siswa.16 dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa motivasi adalah kecenderungan, keinginan atau kehendak 

di dalam diri individu untuk memberikan rangsangan terhadap sesuatu hal, 

dimana ra ngsangan tersebut berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang 

melekat pada individu yang bersangkutan. Dalam hal ini maksudnya 

motivasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah.

Selanjutnya pengertian tentang belajar, berikut akan dikemukakan 

berbagai definisi belajar menurut para ahli :

a. R Gagne, Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu 

organisme berubah prilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar dan 

mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain. Dua konsep ini menjadi terpadu dalam satu kegiatan di mana terjadi 

interaksi antara guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung. 

b. Burton dalam Usman dan Setiawati, Belajar dapat diartikan sebagai 

perubahan tingkah laku pada diri individu lain dan individu dengan 

lingkungannya. 

c. E.R Hilgard, Belajar adalah suatu perubahan kegiatan reaksi terhadap 

lingkungan. Perubahan kegiatan yang dimaksud mencakup pengetahuan, 

kecakapan, tingkah laku, dan ini diperoleh melalui latihan (pengalaman). 

Hilgard menegaskan bahwa belajar merupakan proses mencari ilmu yang 

                                                            
16 Ratnawati, “Signifikasi Penguasaan Guru Terhadap Psikologi Siswa Dalam Proses Belajar 
Mengajar,” Jurnal Terampil Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar Vol. 4 (2017), 
ratnawati_dibul@yahoo.co.id.
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terjadi dalam diri seseorang melalui latihan, pembiasaan, pengalaman 

dan sebagainya.

d. Hamalik, menjelaskan bahwa belajar adalah memodifikasi atau 

memperteguh perilaku melalui pengalaman (learning is defined as the 

modificator or strengthening of behavior through experiencing). Menurut 

pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan 

bukan merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan merupakan 

suatu hasil atau tujuan. Dengan demikian, belajar itu bukan sekadar 

mengingat atau menghafal saja, namun lebih luas dari itu merupakan 

mengalami.

e. W.S. Winkel, belajar adalah suatu aktifitas mental yang berlangsung 

dalam interaksi aktif antara seseorang dengan lingkungan, dan 

mengahsilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif konstan dan 

berbekas.17

Berdasarkan beberapa pengertian belajar di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang 

dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, 

pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang 

mengalami terjadinya perubahan tingkah perilaku yang relatif tetap baik 

dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak.

                                                            
17 Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar, Pertama (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2013).
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Menurut Hamzah Uno, Motivasi belajar adalah dorongan dan 

kekuatan dalam diri seseorang untuk melakukan tujuan tertentu yang ingin 

dicapainya. Dengan kata lain motivasi belajar dapat diartikan sebagai suatu 

dorongan yang ada pada diri seseorang sehingga seseorang mau melakukan 

aktivitas atau kegiatan belajar guna mendapatkan beberapa keterampilan dan 

pengalaman.18

Adapun menurut Sardiman, Motivasi belajar merupakan faktor psikis 

yang bersifat nonintelektual dan berperan dalam hal penumbuhan gairah, 

merasa senang dan semangat untuk belajar. Penjelasan tersebut dapat 

diartikan sebagai suatu perasaan yang muncul dalam diri yang umumnya 

ditandai dengan perasaan senang dan bergairah saat melakukan aktivitas 

belajar.19

Hamzah Uno menegaskan bahwa motivasi belajar adalah dorongan 

internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar sehingga mengadakan 

perubahan tingkah laku dengan indikator sebagai berikut:

(1) adanya hasrat dan keinginan untuk sukses dan berhasil; (2) 

adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (3) adanya harapan dan cita-

cita masa depan; (4) adanya penghargaan dalam kelompok; (5) adanya 

kegiatan yang menarik dalam belajar; serta (6) adanya lingkungan yang 

kondusif, sehingga siswa dapat belajar dengan baik.20 Jadi dapat disimpukan 

bahwa motivasi belajar menjadi faktor yang sangat menentukan dalam 

proses pembelajaran. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi lebih 
                                                            
18 Sumantri, Strategi Pembelajaran.
19 Sumantri.Ibid
20 Sumantri.Ibid
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berpeluang besar meraih prestasi dalam belajarnya dan menjadi orang yang 

pandai.Berarti motivasi adalah salah satu faktor penting dalam belajar.untuk 

memunculkan motivasi belajar siswa guru bisa menggunakan metode 

Reward (Ganjaran) dan Punishment (hukuman). 

2. Teori-Teori  Motivasi Belajar

Motivasi adalah gejala psikologis yang memiliki peranan penting 

terhadap sikap dan prilaku manusia. Belajar sebagai proses yang melibatkan 

fisik dan mental dengan sasaran perubahan pada kemampuan berfikir, sikap, 

prilaku dan keterampilan para peserta didik yang membutuhkan kekuatan 

motivasi. Untuk itu seseoramh pendidik perlu mengidentifikasi motivasi 

belajar peserta didik agar dapat mengarahkan, menumbuhkan, dan 

mengembangkan motivasi belajar yang ada pada peserta didik.

a. Maslow, sebagai tokoh motivasi aliran humanism menyatakan bahwa 
kebutuhan manusia secara hierarkis semuanaya laten dalam diri manusia. 
Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan fisiologis (sandang pangan), 
kebutuhan keamanan (bebas bahaya), kebutuhan kasih sayang, 
kebutuhan dihargai dan dihormati dan kebutuhan aktualisasi diri

b. Atkinson, mengemukakan bahwa kecenderungan sukses ditentukan oleh 
motivasi, peluang serta intensif, begitu pula sebaliknya dengan 
kecenderungan untuk gagal. Motivasi dipengaruhi oleh keadaan emosi 
seseorang. Guru dapat memberikan motivasi peserta didik dengan 
melihat suasana emosiona peserta didik tersebut. Menurutnya, motivasi 
berprestasi dimiliki oleh setiap orang, sedangkan intensitasnyatergantung 
pada kondisi mental orang tersebut.

c. Brophy, mengemukakan suatu daftar strategi motivasi yang digunakan 
pendidik untuk memberikan stimulus peserta didik agar produktif dalam 
belajar yaitu ketertarikan dengan kondisi lingkungan yang berisi li
ngkungan sportif, kondisi tingkat kesukaran, kondisi belajar yang 
bermakna; dan berharap untuk berhasil, yang berisi kesuksesan program, 
tujuan pengajaran remedial sosialisasi penghargaan dari luar yang dapat 
berisi hadiah, kompetensi yang positif, nilai hasil belajar.

d. David C. McClelland et al berpendapat bahwa: motivasi merupakan 
implikasi melalui hasil pertimbangan yang telah dipelajari dengan 
ditandai dengan suatu perubahan dalam situasi efektif. Sumber utama 
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munculnya motif adalah dari rangsangan (stimulasi) perbedaan situasi 
sekarang dengan situasi yang diharpkan.

Berdasarkan beberapa teori motivasi dari para ahli di atas, penelit 

dapat menyimpulkan bahwa pengertian motivasi belajar adalah sesuatu yang 

mendorong peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar, baik dorongan 

itu berasal dari diri sendiri; berupa pengetahuan, pengalaman dan pendidikan 

maupun berasal dari luar diri peserta didik seperti orang tua, lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, kondisi sosial 

ekonomi, guru, teman dan metode mengajar yang digunakan oleh guru 

dalam menyampaikan materi pelajaran.

3. Macam-Macam Motivasi Belajar

W.S Winkel mengatakan bahwa motivasi belajar dibedakan dalam 

motivasi ekstrinsik dan intrinsik.

a. Motivasi Ekstrinsik

Yang kegiatan belajarnya dimulai dan dilanjutkan berdasarkan atas 

kebutuhan dan dorongan yang tidak secara mutlak berhubungan 

dengan kegiatan belajar itu sendiri. Misalnya siswa yang rajin belajar 

karena menginginkan untuk mendapatkan hadiah yang telah 

dijanjikan kepadanya jika dia mendapatkan hasil yang baik. Bisa 

juga siswa tekun rajin belajar dengan maksud untuk menghindari 

hukuman yang diancamkan kepadanya jika tidak mendapatkan hasil 

yang baik. Motivasi ekstrinsik ini lebih berhubungan dengan manfaat 

suatu tugas belajar yang fungsinya sebagai sarana untuk mencapai 

suatu target. Motivasi belajar ekstrinsik bukanlan motivasi yang 
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berasal dari luar siswa, misalnya dari orang lain. Motivasi belajar 

selalu berpangkal pada hal-hal yang dihayati oleh orangnya sendiri. 

Oleh karena itu, yang khas pada motivasi belajar ekstrinsik ialah 

bukan masalah ada atau tidak adanya pengaruh dari luar, melainkan 

apakah hal-hal yang ingin dipenuhi dalam bentuk motivasi belajar 

ekstrinsik, yaitu : (a) Belajar demi memenuhi kewajiban, (b) belajar 

demi menghindari hukum yang diancamkan, (c) belajar demi 

memperoleh hadiah material yang dijanjikan, (d) belajar demi 

meningkatkan gengsi sosial, (e) belajar demi mendapatkan pujian 

dari orang yang dianggap penting, (f) belajar demi tuntutan jabatan 

yang ingin dipegang. Jika terdapat anak didik yang kurang 

termotivasi untuk belajar, maka peranan motivasi ekstrinsik yang 

bersumber dari luar diri anak didik sangat diperlukan. Motivasi 

ekstrinsik ini diberikan bisa dalam bentuk ganjaran, pujian, hadiah, 

dan sebagainya.21

b. Motivasi Intrinsik

Yang kegiatan belajarnya dimulai dan diteruskan berdasarkan 

penghayatan suatu keinginan dan dorongan yang secara mutlak 

berkaitan dengan kegiatan belajar. Misalkan saja siswa belajar ingin 

mengetahui seluk-beluk suatu masalah selengkap-lengkapnya, ingin 

menjadi orang yang terdidik, ingin menjadi orang yang ahli di suatu 

bidang tertentu, seperti yang telah direncanakan semula. Untuk itu 

                                                            
21 Ratnawati, “Signifikasi Penguasaan Guru Terhadap Psikologi Siswa Dalam Proses Belajar 
Mengajar.”
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siswa tersebut berdaya upaya agar dapat memenuhi keinginannya itu, 

akan tetapi, sekarang keinginan itu hanya dapat dipenuhi dengan cara 

belajar, yaitu belajar giat, tekun, rajin, dan dilakukan secara 

sungguh-sungguh. Motivasi intrinsik meliputi: (1) dorongan kognitif 

yaitu untuk mengetahui, memahami, dan memecahkan masalah, (2) 

adanya cita-cita, tujuan yang jelas, (3) mencapai hasil belajar yang 

tinggi demi penghargaan pada dirinya sendiri, (4) memberikan pujian 

pada diri sendiri karena puas.22

4. Ciri-Ciri Motivasi Belajar

a. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu 
yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai).

b. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). tidak memerlukan 
dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat 
puas dengan prestasi yang telah dicapainya).

c. Menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah “untuk 
orang dewasa (misalnya masalah pembangunan agama, politik, 
ekonomi, keadilan, pemberantasan korupsi, penentangan terhadap 
setiap tindak criminal, amoral, dan sebagainya).

d. Lebih senang bekerja mandiri.
e. Cepat bosan pada tugas-tugas rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif).
f. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu).
g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu.
h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.23

Jadi, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis dari 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar 

dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai tujuan.

5. Fungsi Motivasi Belajar

                                                            
22 Sumantri, Strategi Pembelajaran.
23 Sumantri.Ibid
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Hasil belajar akan menjadi optimal, kalau ada motivasi.  Makin tepat 

motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran itu. Jadi 

motivasi akan senantiasa menentukan intensitas usaha belajar bagi siswa. 

sehubungan dengan hal tersebut ada tiga fungsi motivasi:

1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau 
motor yang melepaskan energi. 

2) Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak 
dicapai. 

3) menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa 
yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan 
menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 
tersebut.24

Adapun menurut Hamalik juga mengemukakan tiga fungsi motivasi 

yaitu:

1) Mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Tanpa motivasi 
tidak akan timbul suatu perbuatan misalnya belajar.

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan 
perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya menggerakkan 
tingkah laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan 
cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.

6. Bentuk-Bentuk Motivasi Belajar

Ada beberapa bentuk motivasi  yang dapat dimanfaatkan dalaam 

rangka mengarahkan belajar anak didik dikelas, sebagai berikut.

a. Memberi angka

Angka dimaksud sebagai symbol atau nilai dari hasil aktifitas belajar 

anak didik.Angka merupakan alat motivasi yang cukup memberikan 

rangsangan kepada siswa untuk mempertahankan atau bahkan lebih 

meningkatkan prestasi belajar siswa.Adapun angka ini biasanya 

                                                            
24 Sumantri.
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terdapat dalam buku rapor siswa sesuia dengan jumlah mata 

pelajaran yang diprogramkan dalam kurikulum.

b. Hadiah

Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai 

penghargaan atau kenang-kenangan/cendramata. Hadiah yang 

diberikan kepada orang lain dapat berupa apa saja sesuai dengan 

keinginan si pemberi , atau dapat juga disesuaikan dengan prestasi 

yang dicapai oleh seseorang. Pemberian hadiah dapat diterapkan di 

sekolah dengan cara memberikan hadiah kepada para siswa yang 

berprestasi.

c. Kompetisi

Kompetisi adalah persaingan, dapat digunakan sebagai alat motivasi 

untuk mendorong anak didik agar mereka bergairah 

belajar.persaingan sering berfungsi sebagai prestasi belajar siswa, 

baik persaingan individual maupun persaingan antar kelompok. 

d. Ego-involvemen

Menumbuhkan kesadaran pada siswa agar merasakan pentingnya 

tugas dan menerimanya sebagai suatu tantangan, sehingga bekerja 

keras dengan mempertaruhkan harga dirinya adalah sebagai salah 

satu bentuk motivasi yang cukup penting.itulah sebabnya, ia akan 

berusaha dengan segenap tenaganya untuk mencapai prestasi yang 
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baik dengan menjaga harga dirinya. Ego-Involued artinya bahwa 

harga diri anak itu terlibat dalam tugas itu.

e. Memberi Ulangan 

Ulangan bisa dijadikan sebagai alat motivasi.Anak didik biasanya 

mempersiapkan diri dengan belajar jauh-jauh hari untuk menghadapi 

ulangan.ulangan merupakan strategi yang cukup baik untuk 

memotivasi anak didik agar lebih giat belajar. Namun demikian, 

ulangan tidak selamanya dapat digunakan sebagai alat 

motivasi.ulangan akan menjadi alat motivasi bila dilakukan secara 

akurat dengan teknik dan strategi yang sistematis dan terencana.

f. Mengetahui Hasil

Dengan mengetahui hasil, anak didik terdorong untuk belajar lebih 

giat.Apalagi bila hasil belajar itu mengalami kemajuan, anak didik 

berusaha untuk mempertahankannya atau bahkan meningkatkan 

intensitas belajarnya guna mendapatkan prestasi belajar yang lebih 

baik dikemudian hari atau pada semester atau catur wulan 

berikutnya.

g. Pujian

Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif, sekaligus 

merupakan motivasi yang baik. Guru bisa memanfaatkan pujian 

untuk memuji keberhasilan anak didik dalam mengerjakan pekerjaan 

di sekolah. Pujian diberikan sesuai dengan hasil kerja, bukan dibuat-

buat atau bertentangan sama sekali dengan hasil kerja anak didik.
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h. Hukuman 

Hukuman adalah bentuk reinforcement yang negatif, tetapi bila 

diberikan secara tepat dan bijak dapat menjadi alat motivasi yang 

baik dan efektif.hukuman akan merupakan motivasi bila dilakukan 

dengan pendekatan edukatif, bukan karena dendam. pendekatan 

edukatif dimaksud disini sebagai hukuman yang mendidik dan 

bertujuan memperbaiki sikap dan perbuatan anak didik yang 

dianggap salah. Sehingga dengan hukuman yang diberikan itu anak 

didik tidak mengulangi kesalahan atau pelanggaran.

i. Hasrat untuk belajar

Hasrat untuk belajar berarti ada unsure kesengajaan, ada maksud 

untuk belajar. Hal ini akan lebih baik jika dibaandingkan dengan 

melakukan suatu kegiatan tanpa ada maksud. Hasrat untuk belajar 

berarti pada diri siswa tersebut memang ada motivasi untuk belajar, 

sehingga sudah barang tentu hasilnya akaan lebih baik.

j. Minat

Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan 

dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat 

terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara 

konsisten dengan rasa senang. Dengan kata lain minat adalah suatu 

rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, 

tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan 

akan suatu hubungan antara diri sendiri. Minat besar pengaruhnya 
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terhadap aktivitas belajar. Anak didik yang berminat terhadap suatu 

mata pelajaran akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, 

karena ada daya tarik baginya.

k. Tujuan yang Diakui

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh anak didik 

merupakan alat motivasi yang sangat penting.Sebab dengan 

memahami tujuan yang harus dicapai, dirasakan anak sangat berguna 

dan menguntungkan, sehingga menimbulkan gairah untuk terus 

belajar. Guru hendaknya berusaha agar siswa jelas mengetahui 

tujuan setiap pengajaran, karena tujuan yang menarik bagi siswa 

merupakan motivasi yang terbaik.25

C. Pembelajaran Matematika di SD/MI

Kata metematika berasal dari bahasa latin, manthanein atau mathema 

yang berarti “belajar atau hal yang dipelajari” sedang dalam bahasa belanda, 

matema tika disebut wiskunde atau ilmu pasti, yang semuanya berkaitan 

dengan penalaran.26

1. Hakekat Pembelajaran Matematika SD/MI

Pembelajaran Matematika di SD/MI adalah proses yang sengaja 

dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan kelas atau 

sekolah yang memungkinkan siswa melaksanakan kegiatan belajar 

matematika di sekolah, dan untuk mengembangkan keterampilan serta 

kemampuan siswa untuk berfikir logis dan kritis dalam menyelesaikan 

                                                            
25 Sumantri.Ibid
26 Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar.
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masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika harus 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berusaha mencari pengalaman 

tentang matematika tidak hanya sebagai pelajaran hafalan atau sekedar 

rumus saja tetap mengerti cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-

hari mereka. Pembelajaran matematika juga harus melalui proses yang lebih 

kompleks.27

Pembelajaran Matematika menurut pandangan kontruktivisme adalah 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkontruksi atau 

menemukan prosedur sendiri dalam memecahkan masalah.28 Matematika  

sebagai  salah  satu  mata  pelajaran  wajib  yang  ada  untuk  setiap  jenjang 

pendidikan  formal  dan  mata  pelajaran  yang  diujikan  dalam  ujian  

nasional  (UN),  haruslah memiliki  kelengkapan  pembelajaran  yang  

memadai  agar  kegiatan  belajar  mengajar  di  kelas berjalan  sesuai  

dengan  kompetensi  dasar  yang  diharapkan.  Kelengkapan  yang  

dimaksud antara  lain  guru,  buku  ajar,  sarana  dan  prasarana.  Pada  

prakteknya  justru  unsur-unsur tersebut  sering kali bermasalah. Salah satu 

unsur  yang paling sering bermasalah adalah buku ajar.29

Siswa Sekolah Dasar (SD)/MI berada pada tahap perkembangan 

kognitif yang berbeda dengan siswa sekolah pada jenjang berikutnya. Dalam 

                                                            
27 Hasan Sastra Negara, Konsep Dasar Matematika PGSD (Lampung: Aura Printing & Publishing,
2014).
28 Arini Ulfah Hidayati, “Melatih Keterampilan Berfikir Tingkat Tinggi Dalam Pembelajaran 
Matematika Pada Siswa Sekolah Dasar,” Jurnal Terampil Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran 
Dasar Vol. 4 (2017), Ariniulfah.hidayati2014@gmail.com.
29 Nanang Supriadi, “Mengembangkan Kemampuan Koneksi Matematis Melalui Buku Ajar 
Elektronik Interaktif (BAEI) Yang Terintegrasi Nilai-Nilai KeIslaman,” Al-Jabar : Jurnal 
Pendidikan Matematika Vol. 6 (2015), nanangsupriadi@gmail.com.
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teori perkembangan intelektual yang dikembangkan Piaget, siswa SD 

sebagian besar berada pada tahap operasi konkrit, oleh karna itu

pembelajaran di SD/MI sedapat mungkin dimulai dengan menyajikan 

masalah konkrit atau realistik sehingga dapat dibayangkan oleh siswa.

2. Tujuan Pembelajaran Matematika

Secara umum, tujuan pembelajaran matematika di SD/MI adalah 

agar siswa mampu dan terampil menggunakan matematika. Menurut 

Depdiknas, Kompetensi atau kemampuan umum pembelajaran matematika 

di sekolah dasar sebagai berikut:

1) Melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

pembagian beserta operasi campurannya, termasuk yang melibatkan 

pecahan.

2) Menentukan sifat dan unsur bebagai bangun datar dan bangun ruang 

sederhana, termasuk penggunaan sudut, keliling, luas dan volume.

3) menentukan sifat simetri, kesebangunan, dan system koordinat.

4) menggunakan pengukuran : satuan, kesetaraan antar satuan, dan 

penaksiran pengukuran.

5) menentukan dan menafsirkan data sederhana, seperti: ukuran 

tertinggi, terendah, rata-rata, modus, mengumpulkan, dan 

menyajikannya.

6) memecahkan masalah, melakukan penalaran, dan mengkomunikasi

kan gagasan secara matematika.30

                                                            
30 Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar.
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Selain tujuan umum yang menekankan pada penataan nalar dan 

pembentukan sikap siswa serta memberikan tekanan pada keterampilan 

dalam penerapan matematika juga memuat tujuan khusus matematika 

Sekolah Dasar yaitu:

1) Menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan berhitung sebagai 
latihan dalam kehidupan sehari-hari

2) Menumbuhkan kemampuan siswa, yang dapat dialihgunakan melalui 
kegiatan matematika,

3) Mengembangkan kemampuan dasar matematika sebagai bekal 
belajar lebih lanjut,

4) Membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif, dan disiplin.31

Berdasarkan penjelasan di atas untuk mencapai tujuan pembelajaran 

mata pelajaran matematika tersebut, seseorang guru hendaknya dapat 

menciptakan kondisi dan situasi pembelajaran yang memungkinkan siswa 

aktif membentuk, menemukan, dan mengembangkan pengetahuannya. 

khususnya dalam pembelajaran mata pelajaran matematika, proses 

pembelajaran matematika perlu mendapat perhatian dan penanganan yang 

serius.

D. Kerangka Berpikir

kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah sebagai masalah yang penting. Oleh karena itu pada setiap 

penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir. 

Pada bagian ini akan dijelaskan hubungan antara Reward dan Punishment

terhadap Motivasi Belajar Siswa.

                                                            
31 Sastra Negara, Konsep Dasar Matematika PGSD.
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Pemberian Reward dan Punishment ini sangat penting untuk 

diterapkan dalam dunia pendidikan. Sebab pemberian reward dan 

Punishment merupakan strategi motivasi ekstrinsik yang dapat 

membangkitkan motivasi intrinsik yang berasal dari diri siswa sehingga 

mampu menumbuhkan dan meningkatkan motivasi belajar sehingga tujuan 

pembelajaran bisa berjalan secara optimal. 

Dengan pemberian reward dan punishment untuk meningkatkan 

disiplin dalam pembelajaran serta motivasi belajar, maka dari itu reward dan 

punishment berperan penting dalam pendidikan anak sebab pendidikan yang 

terlalu lunak serta kurang motivasi akan membentuk anak kurang disiplin 

dan tidak mempunyai keteguhan hati juga semangat dalam belajar.

Di dalam penelitian ini, diharapkan reward dan punishment dapat 

memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Atas dasar itulah, 

peneliti mengadakan penelitian tentang pengaruh pemberian reward dan 

punishment terhadap motivasi belajar matematika siswa kelas V MIN 9 

Bandar Lampung. Pengaruh Reward dan Punishment disebut sebagai 

variabel bebas (X) dan Motivasi Belajar sebagai variabel terikat (Y). 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua kelas yaitu, kelas VA 

sebagai kelas eksperimen dan kelas VB sebagai kelas kontrol.

Paradigma Penelitian

keterangan :

Motivasi Belajar

(Variabel Y)

pengaruh Reward dan 
Punishment pelajaran matematika 

(Variabel X)
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       : Garis Pengaruh

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap skripsi yang ada, 

sudah ada penelitian yang hampir sama dengan judul yang peneliti kaji. Jadi 

kedudukan penelitian yang akan peneliti lakukan merupakan pengembangan 

dari hasil riset sebelumnya. Peneliti memberikan beberapa contoh penelitian 

yang berkaitan dengan Pengaruh Pemberian Reward dan Punishment

terhadap Motivasi Belajar Matematika. Diantaranya judul skripsi yang 

relevan dengan kajian penelitian skripsi ini yaitu:

1. Dewi Yana, Hajidin, Intan Safiah, Dalam penelitiannya yang berjudul 

Pemberian Reward Dan Punishment Sebagai Upaya Meningkatkan 

Prestasi Siswa Kelas V di  SDN 15 Lhokseumawe. peningkatan  prestasi  

belajar  siswa  pada  tema  “Lingkungan  Sahabat  Kita”  pada  siswa  

kelas  V SDN  15  Lhokseumawe.  Populasi  dalam  penelitian  ini  

adalah  seluruh  siswa  kelas  V  SDN  15 Lhokseumawe yang  

berjumlah  59  siswa.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  siswa  

kelas  V  B SDN  15  Lhokseumawe  tahun  ajaran  2015/2016  sebanyak  

31  siswa.  penelitian  ini  digolongkan sebagai  penelitian  ekperimen  

dengan  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Pengumpulan  data 

penelitian  ini  dilakukan  melalui  tes  untuk  mengukur  kemampuan  

siswa  dari  materi  yang  telah dipelajari, tes dilakukakn dengan postes. 

Nilai  yang didapat dari tes inilah diambil sebagai data kemudian  data  
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diolah  dengan  menggunakan  rumus  uji-t  pada  taraf  signifikan =  

0,05  dan  dk =30. Dari hasil tersebut diperoleh > yaitu 4,6 > 1,70. 

Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima.  Maka  hipotesesis  yang  

berbunyi  “Pemberian reward dan punishment dalam proses 

pembelajaran dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas VB 

sekolah dasar negeri 15 Lhokseumawe”, dapat diterima.

2. Ana Fitarina, dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh respons siswa 

terhadap pemberian Reward and punishment terhadap motivasi belajar 

matematika siswa MI Ma’arif bego maguwoharjo, Depok, Sleman 

Tahun Pelajaran 2014. Penelitian ini merupakan penelitian pre-

eksperimen dengan desain one-shot case study. Hasil korelasi sebesar 

0,751 menunjukkan hubungan antara respons siswa terhadap pemberian 

Reward and Punishment dengan motivasi belajar matematika adalah 

kuat. Kemudian diuji analisis regresi sederhana menghasilkan nila R 

Square sebesar 0,564, artinya terdapat pengaruh respons siswa pada 

pemberian rewardand Punishmentterhadap motivasi belajar matematika 

siswa kelas VA MI Ma’arif bego adalah sebesar 56,4%. Persamaan 

regresinya adalah Y=39.321X. hasil observasi dan wawancara kepada 

siswa dan guru juga menunjukkan adanya pengaruh positif antara 

respons siswa pada pemberian Reward and Punishment terhadap 

motivasi belajar matematika siswa kelas VA Ma’arif Bego tahun 

pelajaran 2014/2015.
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3. Ni Kadek Sujiantari, dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

Reward dan Punishment Terhadap Motivasi belajar Siswa Dalam 

Pembelajaran IPS (Studi pada SMP negeri 1 Singaraja kelas VIII tahun 

Ajaran 2015/2016). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) 

Reward berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa 

ditunjukkan dari nilai t hitung >  t tabel (4.156 >1.982) atau p-value < α 

(0.000 < 0.05), (2) Punishment berpengaruh signifikan terhadap motivasi 

belajar siswa ditunjukkan dari nilai t hitung > t tabel (4.392 > 1.982) atau 

p-value < α (0.000 < 0.05), (3) Reward and Punishment secara simultan 

berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa ditunjukkan dari nilai F 

hitung > F tabel (33.819 > 3.078) atau p value < α (0.000 < 0.05.

4. Ika Suci Wulandari, Pengaruh Pemberian Reward and Punishment

Terhadap Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran Passing Bawah 

Bola Voli (Studi pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri Yosowilangun 

Lumajang), berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pemberian reward and 

pinushment terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Passing

bawah bolavoliyang dibuktikan dari nilai t hitung 2,52> t tabel 1,995 

dengan taraf signifikan 0,05. Sedangkan besar pengaruhnya diketahui 

sebesar 4,08% untuk kelompok eksperimen dan 3,40% untuk kelompok 

kontrol.

F. Hipotesis Penelitian
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Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang 

kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman simpulan teoritis yang 

diperoleh dari tinjauan pustaka.32

1. Hipotesis Penelitian

Maka berdasarkan uraian di atas penulis mengajukan hipotesis penelitian 

sebagai berikut : “ada pengaruh pemberian reward dan Punishment

terhadap motivasi belajar matematika kelas V di MIN 9 Bandar lampung”

2. Hipotesis Statistik

Hipotesis statistik diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan 

populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang 

diperoleh oleh sampel penelitian (statistika).

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah :

H0 : µ1 ≤ µ2

H1 : µ1 > µ2

Keterangan:

µ1 =  Rata-rata Motivasi Belajar Matematika siswa dengan pemberian 

reward dan punishment 

µ2 = Rata-rata Motivasi Belajar matematika siswa dengan 

menggunakan pembelajaran konvensional

                                                            
32 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

Kuantitatif dengan menggunakan metode quasy eksperimen. Penulis 

menggunakan penelitian eksperimen karena penulis akan mencari pengaruh 

perlakuan (Treatment) tertentu. Penelitian ini menggunakan Quasi Jenis 

Eksperimental Design  yaitu desain yang menggunakan kelompok kontrol, 

tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel 

luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.1

B. Desain Penelitian

Bentuk desain quasi eksperimen yang digunakan adalah Posttest

Control Group Design, pada desain ini kelompok eksperimen maupun kontrol 

dipilih secara acak. Dua kelompok yang ada diberi perlakuan dan kemudian

diberikan posttest.

Tabel 1

Desain Penelitian Posttest Control Group Design

Kelompok Perlakuan TesAkhir

R (E) XE O2

R (K) O2

Sumber:Suharsimi Arikunto dalam Buku Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan.

                                                            
1 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D), cetakan 
ke (Bandung: Alfabeta, 2014).
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Keterangan :
R (E) :   Kelompok eksperimen yang dipilih secara random
R (K) :   Kelompok kontrol yang dipilih secara random
XE : Perlakuan kelas eksperimen dengan pemberian reward dan   

punishment
O1 : Hasil penelitian kelompok Eksperimen setelah ditreathment
O2 : Hasil penelitian kelompok Kontrol tanpa treathment

C. Variabel Penelitian

Penelitian ini mengkaji keterkaitan dua variabel independen dan satu 

variabel dependen. Sebagai variabel independen penelitian ini adalah reward

dan punishment sedangkan sebagai variabel dependen adalah motivasi 

belajar matematika. Menurut Suharsimi Arikunto Variabel adalah objek 

penelitian yang bervariasi. Ada dua macam Variabel dalam penelitian ini 

yaitu :

1. Variabel Bebas

Variabel bebas (independent variable) merupakan variabel yang

mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel 

yang lain, yang pada umumnya berada dalam urutan tata waktu yang 

terjadi lebih dulu.2 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya

adalah pembelajaran dengan pemberian reward dan punishment.

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat (dependent variable) merupakan Variabel yang 

pengaruhi oleh variabel bebas.3 Dalam hal ini variabel terikatnya adalah 

motivasi belajar matematika siswa.

                                                            
2 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
3 Martono.
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D. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini terdiri dari tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan penelitian, dan tahap akhir penelitian.

1. Tahap perencanaan

a. Mengadakan observasi prasurvey kesekolah tempat diadakannya 

penelitian untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang 

akan diteliti.

b. Wawancara tidak terstruktur dengan guru pamong dan peserta didik 

untuk melihat bagaimana keadaan sampel sebelum diteliti dan melihat 

bagaimana proses pembelajaran khususnyaaktivitas belajar peserta 

didik.

c. Menentukan sampel penelitian untuk kelompok kontrol dan 

eksperimen.

d. Menetapkan pokok bahasan yang akan dijadikan materi dalam 

pembelajaran.

e. Merancang dan membuat perangkat pembelajaran yang disesuaikan 

dengan model pembelajaran yang akan diberikan ke kelas eksperimen 

untuk melihat pengaruh model tersebut terhadap aktivitas belajar. 

perangkat pembelajaran dalam penelitian ini terdiri atas angket, 

silabus, RPP, lembar diskusi siswa.

f. Merancang dan membuat instrumen penelitian berupa angket aktivitas 

belajar yang terdiri dari kisi-kisi dan panduan penskoran.
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g. Menvaliditas instrumen penelitian ke dosen-dosen ahli dalam bidang 

kajiannya.

h. Merevisi instrumen penelitian yang sudah divalidasi oleh dosen-dosen 

ahli dalam bidang kajiannya.

i. Menguji coba soal ke kelas VC MIN 09 Bandar Lampung untuk 

mengukur Validitas dan Reliabilitas.

j. Menghitung hasil uji coba instrumen untuk melihat Validitas dan 

Reliabilitas. 

k. Membuang instumen penelitian yang dianggap tidak layak dan 

menyimpulkan yang layak untuk posttest. 

l. Membuat surat izin penelitian ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

untuk melakukan penelitian.

2. Tahapan pelaksanaan 

a. Melaksanakan proses pembelajaran pada materi dengan memberikan 

perlakuan pemberian Reward dan Punishment pada kelas eksperimen. 

b. Siswa diberikan posttest untuk mengukur motivasi belajar siswa.

3. Tahap akhir penelitian

a. Mengolah data hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahap 

pelaksanaan penelitian.

b. Melakukan analisis terhadap seluruh hasil data penelitian yang 

diperoleh. 

c. Menyimpulkan hasil analisis data.

d. Menyusun laporan penelitian.
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E. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari 

manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai, tes atau peristiwa sebagai 

sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu 

penelitian.4 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik 

kelas V MIN 09 Bandar Lampung yang berjumlah 66 peserta didik, 

dengan distribusi kelas sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah peserta didik kelas V MIN 9 Bandar Lampung

NO KELAS JUMLAH PESERTA DIDIK

1 VA 25

2 VB 21

3 VC 20

JUMLAH 66

Sumber : MIN 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.5 Sampel dalam penelitian ini menggunakan dua 

kelas, satu kelas sebagai kelompok eksperimen dan satu kelas yang lain 

sebagai kelompok kontrol. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah kelas V sebanyak 2 kelas. Dari jumlah kelas yang ada yaitu sebanyak 

3 kelas di MIN 09 Bandar Lampung. Dengan pembagian 1 kelas sebagai 

kelas eksperimen yang akan diberi perlakuan dengan menggunakan 

                                                            
4 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka cipta, 2014).
5 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D).
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Pemberian Reward dan Punishment dan 1 kelas kontrol dengan

pembelajaran konvensional. Dalam penelitian ini yang terpilih sebagai kelas 

eksperimen adalah kelas VA yang diberi perlakuan dengan menggunakan 

Reward dan Punishment dan kelas VB sebagai kelas kontrol diberi 

perlakuan dengan menggunakan pembelajaran konvensional.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan Cluster random sampling. Random sampling yaitu 

cara pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.6 Cara demikian 

dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Dengan teknik ini maka 

semua kelas yang termasuk dalam populasi mempunyai peluang yang sama 

untuk menjadi sampel, selanjutnya dipilih 2 kelas untuk mendapatkan kelas 

ekperimen dan kelas kontrol. Untuk mendapatkan kelas eksperimen dan 

kelas kontrol maka dilakukukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) membuat undian dari kedua kelas dengan cara menuliskan nomor subyek 

dari kelas VA, VB dan VC pada kertas kecil, satu nomor untuk setiap kelas; 

(2) kertas digulung dan diundi untuk menentukan kelas eksperimen dan 

kontrol.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan 

data-data yang dibutuhkan dan dapat diolah menjadi suatu data yang dapat 

                                                            
6 Sugiono.
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disajikan sesuai dengan masalah yang dihadapi penelitian ini.Metode 

pengumpulan data yang digunakan meliputi angket atau kuesioner, 

dokumentasi dan wawancara.

1. Angket (Kuesioner)

Kuesioner berasal dari bahasa latin: Questionnaire, yang berarti suatu 

rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik tertentu 

diberikan kepada sekelompok individu dengan maksud untuk 

memperoleh data.7 Kuesioner/Angket ini digunakan untuk mengukur 

motivasi belajar peserta didik mata pelajaran Matematika setelah 

dilakukannya penerapan pemberian Reward dan Punishment.  

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Adapun dokumen yang 

dimaksud disini adalah surat-surat atau bukti tertulis yang ditemukan 

dilokasi. Data yang diperlukan adalah sejarah singkat MIN 9 Bandar 

Lampung, data sekolah, daftar guru, daftar siswa dan struktur 

organisasi MIN 9 Bandar Lampung.

3. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang 

mengajukan pertanyaan dan perwawancara (interview) yang 

                                                            
7 Muri Yusuf, Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungann), pertama 
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).



51

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Peneliti melakukan 

wawancara kepada guru Matematika mengenai motivasi guru terhadap 

siswa, model apa saja yang sudah diterapkan selama mengajar, serta 

kesulitan apa saja yang dihadapi guru selama mengajar dan sebagainya 

dengan mengunakan buku catatan.

G. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan 

pengukuran.8 Instrumen dalam penelitian ini berupa angket dengan  jumlah 

30 butir pernyataan, jawaban setiap instrumen menggunakan skala 

pengukuran yaitu Skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item- item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan. Setiap jawaban pada instrumen memiliki bobot skor dengan 

menggunakan skala likert yang mempunyai gradasi dari sangat positif atau 

sangat negatif, yaitu dengan pilihan empat alternatif jawaban.

Tabel 3

Skor alternatif jawaban angket motivasi belajar

Alternatif Jawaban Skor positif Skor Negatif

Selalu (SL)
4 1

Sering (SR)
3 2

                                                            
8 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
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Kadang-Kadang (KK)
2 3

Tidak Pernah (TP)
1 4

Sebelum membuat angket penelitian membuat acuan yang digunakan 

yaitu kisi-kisi instrumen motivasi belajar. Terdapat 30 pertanyaan yang 

digunakan untuk mengungkap variabel motivasi belajar. Dengan demikian, 

dalam instrument ini terdapat 30 butir pernyataan.

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai instrument 

yang digunakan dalam penelitian ini, maka tersedia tabel jabaran variabel 

indikator dan nomor butir angket sebagai berikut :

Tabel 4
Kisi-kisi Angket Motivasi Belajar Peserta didik

No Indikator Sub Indikator Jumla
h Item

1. Adanya hasrat dan 
keinginan berhasil

Menyelesaikan tugas 
dengan tuntas dan tepat waktu

5

2. Adanya dorongan dan 
kebutuhan belajar

Semangat belajar untuk 
berprestasi

5

3. Adanya harapan dan 
cita-cita masa depan

Keinginan untuk sukses dam 
Belajar dengan giat untuk 
mencapai cita-cita

5

4. Adanya penghargaan 
dalam belajar

Belajar dengan rajin kerena ingin 
menjadi juara 5

5. Adanya kegiatan yang 
menarik dalam belajar

Pembelajaran yang menarik 
yang guru berikan membuat 
peserta didik semangat untuk 
belajar

5



53

6. Adanya lingkungan 
belajar yang kondusif

Lingkungan belajar yang 
nyaman membuat peserta didik 
senang dan fokus mengikuti 
pembelajaran 

5

Jumlah 30

H. Analisis Uji Coba Instrumen

1. Uji Validitas

Validitas adalah: “Suatu ukuran yang menunjukan tingkatan-

tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu instrument”.9 Validitas dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment, Yaitu

= ∑ − (∑ )	(∑ )
( ∑ − (∑ ) )	( ∑ − (∑ ) )	

Keterangan:

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y
X = Skor yang diperoleh subjek dari seluruh item

Y = Skor total yang diperoleh dari seluruh item

∑X = Jumlah skor dalam distribusi X

∑Y = Jumlah skor dalam distribusi Y

∑X2 = Jumlah kuadrat distribusi X

∑Y2 = Jumlah kuadrat dalam distribusi Y

N = Banyaknya siswa.

Kriteria dasar pengambilan keputusan:

Jika rhitung > rtabel, maka instrumen atau item soal dinyatakan valid.

Jika rhitung < rtabel, maka instrumen atau item soal dinyatakan tidak valid.

                                                            
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2013).
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Angket validitas diujikan terlebih dahulu untuk mengetahui 

kevalidan terhadap butir pernyataan.

2.   Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrument 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan rumus Alfa Cronbach, sebagai 

berikut :

= 	 − 1 1 − 	

Keterangan:

r11 = Reliabilitas instrumen / koefisien alfa

n    = Banyaknya butir soal

	 = jumlah seluruh varians skor masing-masing item

= Variansi skor total

Adapun kriteria untuk reliabilitas butir angket :

Tabel 5
Kriteria Reliabilitas butir angket

Reliabilitas Interprestasi

0,80 < r xr ≤  1,00

0,60 < r xr ≤  0,80

0,40 < r xr ≤  0,60

0,20 < r xr ≤  0,40

0,00 r xr ≤  0,20

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah
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G. Teknik Analisis Data

1.  Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji keabsahan sampel atau 

untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Untuk 

menguji normalitas digunakan metode Liliefors. Dengan langkah-langkah 

sebagai berikut:

a) Hipotesis

H0 : Sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal

H1 :  Sampel yang diambil berasal dari populasi yang tidak ber: distribusi 

normal

b) Taraf Signifikan

( ) = 0,05

c) Statistik Uji:

L = max | F(zi) – S(zi) |               Zi= ( )

Dengan : 

F (zi) = P ( Z ≤ Zi ) ; Z ~ N(0,1)

S(zi) = proporsi cacah z ≤ zi terhadap seluruh cacah zi

Xi    = Skor responden

d) Daerah Kritik (DK) = { L | L > La;n }; n adalah ukuran sampel

e) Keputusan Uji

H0 ditolak jika Lhitung > Ltabel

f) Kesimpulan
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1) Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika Ho 

diterima atau tidak ditolak Ho

2) Sampel berasal dari populasi yang ridak berdistribusi normal jika Ho 

ditolak

2. Uji Homogenitas

Setelah uji normalitas, dilakukan uji homogenitas. Uji ini untuk 

mengetahui apakah skor hasil ujian statistika pada dua kelompok yang 

independen.10 Untuk menguji homogenitas varian ini digunakan metode uji 

varians terkecil menggunakan Tabel F. Uji  homogenitas yang digunakan 

menggunakan uji Fisher. 

Langkah-langkah dari uji varians sebagai berikut:

1) Menghitung varians terbesar dan varians terkecil

F = , dimana S = 
	∑ 	 (∑ ) 	

( )
Keterangan:

F = Homogenitas

= Varian terbesar

S = Varian terbesar

2) Bandingkan nilai Fhitung dengan FTabel

Dengan rumus dbpembilang = n-1 ( untuk varians terbesar).

3) Taraf signifikan (α) = 0,05.

4) Kriteria pengujian.

Adapun kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

                                                            
10 Kadir, Statistika Terapan (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).



57

H0 : Data homogen.

H1 :Data tidak homogen.

Kriteria pengujian:  

H0 ditolak, jika Fhitung >Ftabel.

H0 diterima, jika Fhitung <Ftabel dengan α = 0,05 (95%).

3. Uji Hipotesis dengan menggunakan Uji t

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik 

statistik melalui uji-t. Uji t digunakan untuk menguji berarti atau tidaknya 

hubungan variabel-variabel independen dengan variabel-variabel 

dependent.11 Penulis menggunakan uji ini karena terdapat dua sampel yang

digunakan dalam penelitian ini.

a) Pasangan hipotesis yang diuji

H0 : µ1 ≤ µ2 (Rata-rata motivasi belajar matematika peserta didik 

dengan cara  memberikan reward dan punishment

sama dengan menggunakan cara mengajar 

konvensional)

H1 : µ1 > µ2 (Rata-rata motivasi belajar matematika peserta didik

dengan cara  memberikan reward dan punishment

tidak sama dengan menggunakan cara mengajar 

konvensional)

b) Untuk menguji hipotesis diatas, peneliti mengunakan rumus statistik   

yaitu uji t kesamaan dua rata-rata berikut:12

                                                            
11 Romlah, “Pengaruh Motorik Halus Dan Motorik Kasar Terhadap Perkembangan Kreatifitas 
Anak Usia Dini,” Jurnal Tadris Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah Vol. 2 (2017), 
romlah@radenintan.ac.id.
12 Novalia Muhammad Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan (Bandar Lampung: Anugrah 
Utama Raharja, 2014).
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thitung= 
₁ ₂

( ) ₂²
( ) ₁ ₂

bandingkan harga thitung dengan harga ttabel dengan dk = n₁+ n₂ - 2 dan 

taraf signifikansi ( ) = 0,05

keterangan:

X1 = nilai rata-rata hitung kelompok eksperimen

X2 = nilai rata-rata hitung kelompok kontrol

n1 = banyak sampel eksperimen

n2 = banyak sampel kontrol

S1 = varians dari sampel eksperimen

S2 = varians dari sampel kontrol

S = simpangan baku kedua kelompok

kriteria pengujiannya adalah :

Ho ditolak, jika thitung > ttabel, dalam hal lain H1 diterima.

Ho diterima,jika thitung ≤ ttabel, dengan = 0,05 (5%).
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data dan Pengkajian Hipotesis

1. Uji Coba Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menunjukkan tingkatan-tingkatan 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Uji coba instrumen dilakukan 

di luar kelas eksperimen dan kontrol yaitu kelas V C dengan jumlah 

peserta didik 18 orang. Untuk pernyataan yang valid bisa digunakan untuk 

mengukur motivasi belajar peserta didik, sedangkan soal yang tidak valid 

tidak bisa digunakan untuk mengukur motivasi belajar.

Berdasarkan hasil analisa uji coba instrumen angket motivasi belajar 

Matematika dengan menggunakan rumus Product Moment, dengan jumlah

30 butir pernyataan diperoleh 23 butir pernyataan yang valid yaitu

pernyataan nomor 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 26, 27, 29, dan 30. Hal ini dibuktikan dengan perolehan rhitumg 

masing-masing soal > rtabel yaitu 0,468 sedangkan terdapat pernyataan 

yang tidak valid yaitu 5, 11, 12, 25, 26, dan 28 tersebut dinyatakan drop. 

hal ini dibuktikan dengan perolehan rhitung masing-masing soal ≤ rtabel 

0,468.

Rangkuman hasil perhitungan validasi uji coba instrumen motivasi 

belajar Matematika dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 6 
Hasil Analisis Validitas Uji Coba Instrumen

Motivasi belajar Matematika

No. 
pernyataan

rhitung rtabel Kesimpulan

1 0,520 0,468 Valid
2 0,374 0,468 Tidak Valid
3 0.888 0,468 Valid
4 0,888 0,468 Valid
5 0,365 0,468 Tidak Valid
6 0,646 0,468 Valid
7 0,929 0,468 Valid
8 0,546 0,468 Valid
9 0,929 0,468 Valid
10 0,857 0,468 Valid
11 0,071 0,468 Tidak Valid
12 0,336 0,468 Tidak Valid
13 0,762 0,468 Valid
14 0,686 0,468 Valid
15 0,873 0,468 Valid
16 0,979 0,468 Valid
17 0,567 0,468 Valid
18 0,943 0,468 Valid
19 0,686 0,468 Valid
20 0,979 0,468 Valid
21 0,612 0,468 Valid
22 0,952 0,468 Valid
23 0,979 0,468 Valid
24 0,355 0,468 Tidak Valid
25 0,336 0,468 Tidak Valid
26 0,624 0,468 Valid
27 0,822 0,468 Valid
28 0,336 0,468 Tidak Valid
29 0,576 0,468 Valid
30 0,943 0,468 Valid

Sumber :Pengolahan data (perhitungan dilampirkan)
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b. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menunjuk pada suatu 

pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. untuk 

soal-soal angket yang reliabel bisa digunakan berulang-ulang dalam waktu 

kapan saja dan dimana saja. 

uji reliabilitas menggunakan rumus alpha hasil perhitungan r11hitung 

dibandingkan dengan r11tabel dengan taraf signifikan 5%. jika rhitung > rtabel, 

item soal dinyatakan reliabel. jika rhitung ≤ rtabel,item soal dinyatakan tidak 

reliabel. berdasarkan analisa data diketahui nilai instrumen angket 

menunjukkan koefisien rhitung sebesar 0,959 sedangkan rtabel 0, 468. Hal ini 

membuktikan bahwa rhitung > rtabel, item soal dinyatakan memiliki kriteria 

reliabilitas yang sangat tinggi. Hasil perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran.

2.  Deskripsi Data Amatan

Pengambilan data dilakukan setelah penyebaran angket motivasi 

belajar Matematika pada kelas eksperimen dan kontrol. setelah data dari 

setiap variabel terkumpul selanjutnya untuk menguji hipotesis. Data 

angket motivasi belajar peserta didik yang sudah diperoleh, selanjutnya 

dapat dicari nilai tertinggi (Xmaks) dan nilai terendah (Xmin) pada kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol, kemudian dicari ukuran tendensi 

sentralnya yang meliputi rataan ( ), Median (Me), Modus (Mo), dan 
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ukuran variansi kemompok meliputi jangkauan (R) dan simpangan baku 

(S) yang dapat dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 7
Deskripsi Data Amatan Skor Angket Motivasi Belajar 

Kelas Eksperimen Dan Kontrol

Kelompok Xmaks Xmin Ukuran Tendensi 
Sentral

Ukuran Varians 
Kelompok

Mo Me R S S2

Eksperimen 90 60 73,56 80 72 50 8,342 69,59
Kontrol 82 56 68,428 70 

dan 
80

67 26 7,553 57,05

Sumber :Pengolahan data (perhitungan dilampirkan)

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari dari 25 peserta didik kelas 

eksperimen diperoleh nilai rata-rata ( ) 73,56, Median (Me) 72, Modus (Mo) 

80, Varians (S2) 69,59, Simpangan Baku (S) 8, 342, nilai terendah 60 dan 

nilai tertimggi 90. Sedangkan dari 21 peserta didik kelas kontrol diperoleh

nilai rata-rata ( ) 68,428, Median (Me) 72, Modus (Mo) 80, Varians (S2) 

57,05, Simpangan Baku (S) 8, 342, nilai terendah 56 dan nilai tertimggi 82.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kelas eksperimen dengan menggunakan cara pemberian Reward dan 

Punishment memperoleh nilai lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yang 

menggunakan pembelajaran konvensional. dengan demikian pembelajaran 

dengan cara pemberian Reward dan Punishment lebih baik dibandingkan 

dengan cara pembelajaran konvensional.
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3. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diteliti berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan 

adalah uji liliefors. merumuskan hipotesis yaitu,

H0 : Data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : Data sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

a) Uji Normalitas Kelas Eksperimen

Tabel 8
Rekapitulasi Hasil Perhitungan uji Normalitas pada 

Kelas eksperimen
Kelas N Lhitung Ltabel Keputusan
Kelas 

Eksperimen
25 73,56 0,134 0,173 H0 diterima

Sumber :Pengolahan data (perhitungan dilampirkan)

Tabel di atas menunjukkan uji normalitas yang menggunakan uji 

Liliefors, dari hasil motivasi belajar matematika dengan jumlah 25 peserta 

didik memperoleh nilai rata-rata (X) adalah 73,56. Berdasarkan perhitungan 

didapat Lhitung = 0,134 dan Ltabel = 0,173 dengan taraf signifikan = 0,05, 

maka Lhitung ≤ Ltabel dinyatakan 0,134 ≤ 0,173 yang berarti hipotesis H0

diterima maka, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil 

perhitungan yang selengkapnya bisa dilihat pada lampiran

b) Uji Normalitas Kelas Kontrol

Tabel 9
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Normalitas Kelas Kontrol

Kelas N Lhitung Ltabel Keputusan
Kelas 

Kontrol
21 68,42 0,131 0,190 H0 diterima

Sumber : Pengolahan data (perhitungan dilampirkan)
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Tabel di atas menunjukkan uji normalitas yang menggunakan uji 

Liliefors, dari hasil motivasi belajar matematika dengan jumlah 25 peserta 

didik memperoleh nilai rata-rata (X) adalah 73,56. Berdasarkan perhitungan 

didapat Lhitung = 0,131 dan Ltabel = 0,190 dengan taraf signifikan = 0,05, 

maka Lhitung ≤ Ltabel dinyatakan 0,131 ≤ 0,190 yang berarti hipotesis H0

diterima maka, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil 

perhitungan yang selengkapnya bisa dilihat pada lampiran

4.   Uji Homogenitas

Setelah uji normalitas dilakukan uji homogenitas. Uji ini untuk 

mengetahui kesamaan antara dua keadaan atau populasi. Berdasarkan

pengujian data populasi yang telah terbukti berdistribusi normal, maka 

langkah selanjutnya data dianalisis dengan pengujian homogenitas varians 

kedua sampel. Hasil homogenitas posttest dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10
Hasil Uji Homogenitas Kelas eksperimen dan Kelas Kontrol

Karakteristik Keputusan Uji
Fhitung Ftabel Hasil H0 diterima

(Sampel Homogen)1,949 2,045 Fhitung < Ftabel

Sumber :Pengolahan data (perhitungan dilampirkan)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas baik data kelas 

eksperimen dan kelas kontrol pada taraf signifikan = 0,05 menunjukan 

Fhitung(1,949) < Ftabel(2,045) artinya H0 diterima (sampel homogen). Hasil 

selengkapnya pada lampiran.



65

5.   Hasil Uji Hipotesis 

setelah melakukan uji normalitas dan uji hipotesis selanjutnya uji 

kesamaan rata-rata dari dua populasi yang bersipat independent. uji t

Independent ini digunakan untuk mengetahui perbedaan antara kelas 

ekperimenmelakukan uji hipotesis (uji-t) t adalah metode yang digunakan 

untuk meng dan kelas kontrol. Rumus hipotesis sebagai berikut:

H0 : 1 ≤ 2

H1 : 1 > 2

Keterangan :

H0 : Rata-rata motivasi belajar matematika peserta didik yang 

pembelajarannya menggunakan cara pemberian reward dan

punishment

H1 : Rata-rata motivasi belajar matematika peserta didik yang 

pembelajarannya menggunakan cara konvensional.

Tabel 11
Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis

Kelas thitung ttabel Keputusan
Kelas 

Eksperimen 
dan Kelas 
Kontrol 

2,164 2,015 thitung > ttabel

maka H0 

ditolak 

Sumber :Pengolahan data (perhitungan dilampirkan)

Tabel di atas adalah hasil rekapitulasi uji hipotesis pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol maka didapatkan thitung memperoleh nilai 

2,164 dan ttabel adalah 2, 015 sehingga hasilnya thitung > ttabel yang artinya 

H1 diterima dan H0 ditolak. jadi dapat disimpulkan bahwa Ha : H1 : 1 > 2 

menunjukkan rata-rata motivasi belajar matematika peserta didik yang 

pembelajarannya di kelas menggunakan cara pemberian Reward dan 
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Punishment lebih besar dari pada rata-rata motivasi belajar menggunakan 

pembelajaran konvensional. Hasil Perhitungan dapat dilihat pada lampiran.

B. Pembahasan 

Pemberian Reward (penghargaan) dan Punishment (hukuman) 

merupakan suatu bentuk penguatan positif yang bersumber dari teori 

behavioristik. Menurut teori behavioristik belajar adalah perubahan 

tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan 

respon. Dengan kata lain belajar adalah merupakan bentuk perubahan yang 

dialami siswa dalam hal kemampuannya untui bertingkah laku dengan cara 

yang baru sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon.

Pada pelaksanaannya Pemberian Reward dan Punishment 

menerapkan hukuman yang bertujuan untuk merubah dan memotivasi 

peserta didik sehingga peserta didik berlomba-lomba untuk menjauhi 

hukuman yang sudah ditentukan terlebih dahulu dan pemberian hadiah 

atau Reward merupakan bentuk motivasi sebagai penghargaan atas 

perilaku yang sesuai. Pemberian hadiah ini bertujuan untuk memberikan 

penguatan (Reinforcement) terhadap prilaku yang baik. Sehingga akan 

memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

seperti ini akan menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga 

peserta didik akan bersemangat dan termotivasi belajar sehingga 

diharapkan penguasaan materi pun akan lebih baik dan pada akhirnya 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
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Pembelajaran konvensional adalah pelajaran yang di transformasikan 

langsung oleh guru kepada peserta didik sehingga perhatian lebih berpusat 

kepada guru sedangkan peserta didik hanya menerima secara pasif yaitu 

hanya mendengarkan, menyimak, dan mencatat apa yang disampaikan 

oleh guru sementara tidak semua peserta didik memiliki keterampilan

dalam hal-hal tersebut, sehingga guru masih harus mengajarkan kepada 

peserta didik. Ketika menghadapi soal peserta didik hanya mengerjakan 

secara individu. Peserta didik cenderung enggan untuk bertanya kepada 

guru, karena peserta didik belum terbiasa untuk lebih aktif dalam proses 

belajar mengajar. Hal tersebut yang menyebabkan peserta didik sulit untuk 

memahami materi-materi yang sedang dipelajari.

Berdasarkan hal tersebut, tentunya peserta didik akan menghasilkan 

peningkatan dalam motivasi belajarnya menjadi lebih baik jika di ajarkan 

dengan pembelajaran menggunakan pemberian Reward dan Punishment

dari pada menggunakan pembelajaran konvensional. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil pada penelitian ini yang menyatakan bahwa peserta didik 

yang memperoleh pembelajaran menggunakan pemberian Reward dan 

Punishment lebih baik dari pada peserta didik yang memperoleh 

pembelajaran menggunakan pembelajaran konvensional terhadap motivasi 

belajar matematika.

Pembelajaran dengan cara pemberian Reward dan Punishment

dilakukan di kelas VA MIN 09 Bandar Lampung sebagai kelas 

eksperimen, dan pada kelas kontrol dilakukan di kelas VB MIN 09 Bandar 
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Lampung, namun pada kelas kontrol di tiadakan perlakuan seperti pada 

kelas eksperimen yaitu dilakukan dengan cara menggunakan pembelajaran 

konvensional. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 kali pertemuan pada 

masing-masing kelas (eksperimen maupun kontrol), dan pada setiap akhir 

pertemuan akan diambil data atau posttest yaitu berupa angket motivasi 

belajar pada mata pelajaran matematika, yang kemudian diambil rata-

ratanya guna mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Pemberian reward 

dan punishment dilakukan di kelas V MIN 09 Bandar lampung.

Angket motivasi belajar matematika yang digunakan berpedoman 

pada buku Hamzah B. Uno, yang mencakup enam indikator motivasi 

belajar yakni 1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil, 2. Adanya 

dorongan dan kebutuhan dalam belajar, 3. Adanya harapan dan cita-cita 

masa depan, 4. Adanya penghargaan dalam belajar, 5. Adanya kegiatan 

yang menarik dalam belajar, 6. Adanya lingkungan belajar dengan baik. 

Masing-masing indikator ini terwakili dalam tiap-tiap butir pernyataan 

yang diberikan setelah proses pembelajaran selesai. 

Tujuan yang harus dicapai dalam pemberian Reward dan 

punishment adalah untuk lebih mengembangkan dan mengoptimalkan 

motivasi yang bersifat intrinsik dari motivasi ekstrinsik, dalam artian 

peserta didik melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu timbul dari 

kesadaran peserta didik itu sendiri. dan dengan Reward itu, juga 

diharapkan dapat membangun suatu hubungan yang positif antara guru dan 

peserta didik karena Reward itu adalah bagian dari pada penjelamaan dari 
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rasa cinta kasih sayang seorang guru kepada peserta didik. Jadi maksud 

dari Reward itu yang terpenting bukanlah hasil yang dicapai seorang 

peserta didik, tetapi dengan hasil yang dicapai peserta didik, guru 

bertujuan membentuk kata hati dan kemauan yang lebih baik dan lebih 

keras pada peserta didik dan dengan punishment diharapkan untuk 

membangun tanggung jawab dan tidak mengulang kesalahan untuk 

menjadi yang lebih baik. Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa 

Reward dan Punishment disamping merupakan alat pendidikan represif 

yang menyenangkan, Reward dan Punishment juga dapat menjadi 

pendorong atau motivasi bagi peserta didik belajar lebih giat lagi.

Berdasarkan hasil olah data skor motivasi belajar matematika peserta 

didik kelas eksperimen dan kontrol diketahui bahwa motivasi belajar 

matematika peserta didik pada kelas eksperimen lebih baik dibandingkan 

motivasi belajar peserta didik kelas kontrol. Hal ini dikarenakan pada 

peserta didik kelas eksperimen dilaksanakan pemberian Reward dan 

Punishment secara utuh dan intens. sehingga motivasi belajar 

matematikanya lebih baik. Hal ini juga didukung oleh kegiatan yang 

terdapat di dalam proses pembelajaran dengan cara pemberian Reward dan 

Punishment yang mengajak siswa aktif dalam berbagai kegiatan mulai dari 

pemberian hadiah sebagai apresiasi, dan hukuman sebagai pemacu agar 

tidak gagal. Berbagai kegiatan dalam proses pembelajaran dengan cara 

pemberian Reward dan Punishment
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yang menuntuk aktivitas peserta didik ini membuat munculnya motivasi 

belajar matematika peserta didik. Dengan kata lain, semakin guru 

memberikan peserta didik kegiatan yang aktif dan menarik maka motivasi 

belajarpun akan muncul.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemberian Reward dan Punishment 

terhadap motivasi balajar matematika peserta didik kelas V MIN 09 

Bandar Lampung. Berdasarkan Hasil rekapitulasi uji hipotesis pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol maka didapatkan thitung memperoleh nilai 

2,164 dan ttabel 2,015 sehingga hasilnya thitung > ttabel yang artinya H1 

diterima dan H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ha : 1 > 2 

menunjukkan rata-rata motivasi belajar matematika peserta didik yang 

pembelajarannya di kelas menggunakan cara pemberian reward dan 

punishment lebih besar dari rata-rata motivasi belajar matematika peserta 

didik yang pembelajarannya di kelas menggunakan cara konvensional.

B. Saran

1. Bagi Guru

a. Diharapkan dapat memberikan arahan kepada peserta didik untuk 

meningkatkan motivasi pada mata pelajaran Matematika

b. Diharapkan lebih memperbanyak cara pembelajaran agar peserta 

didik lebih memahami materi matematika
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2. Bagi Peserta Didik

a. disarankan kepada Peserta Didik untuk meningkatkan motivasi 

belajar agar memahami materi pada mata pelajaran matematika.

3. Bagi Pihak Sekolah

a. Diharapkan kepada pihak sekolah agar dapat melengkapi fasilitas 

belajar khususnya fasilitas yang berkenaan dengan penunjang 

kemampuan peserta didik

b. Pihak sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan siswa dan guru 

dalam proses belajar mengajar sehingga proses KBM yang 

dilakukan akan berjalan kondusif.
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Lampiran 1

NAMA PESERTA DIDIK KELAS UJI COBA 

NO NAMA
JENIS KELAMIN

Laki-laki (L) Perempuan (P)

1. Abi Zarrohman L

2. Ahmad Awliya Firmansyah L

3. Annisa P 

4. Aziz Priansyah L

5. Azzira Khairunnisa P

6. Desti Mardiana P

7. Habib Wildan sabib L

8. Indah Nuraini P 

9. Irham Muzamil L 

10. Islah Hudin L

11. Meta Ramadani P 

12. Moza Edfinayansyah L

13. Naila Dzahabi P

14. Naysilla safitri P

15. Nurhayati P

16. Rehan Argu Saputra L

17. Septi Rumaida P

18. Zulia Aryanti Putri P
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Lampiran 2

NAMA PESERTA DIDIK DAN NILAI KELAS EKSPERIMEN 

NO NAMA
JENIS KELAMIN

NILAI
Laki-laki (L) Perempuan (P)

1. A. Rafi S L 67

2. Abdoludin Al-Jauhari L 76

3. Aldila Nesya Putri P 63

4. Alviola Naura Jannah P 71

5. Aqila Hulwah Mufidah P 74

6. Dicky Ardiansyah L 80

7. Febriana Safitri P 66

8. Fida Izzatul Ulya P 66

9. Ismatul Arifah P 81

10. M. Afif Pasha L 90

11. M. Bagoes Admaja L 62

12. M. Fathir R L 76

13. M. Ilham Sanjaya L 67

14. M. Meibi Ikhwanullah L 80

15. M. Qori Ilhamsyah L 84
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16. Maudi Fadilah Aulia P 74

17. Nasya Felinda Elizah P 86

18. Reno Alfauzan L 60

19. Risma Aulia P 65

20 Sadira Hanny Saputri P 72

21. Sany Julia P P 70

22. Selvi Dea Sari P 70

23. Syahid Raffi Al-Fitsani L 72

24. Viola Oktaviani P 88

25 Zulaikha Nur Fajrina P 71
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Lampiran 3

NAMA PESERTA DIDIK DAN NILAI KELAS KONTROL

NO NAMA
JENIS KELAMIN

NILAI
Laki-laki (L) Perempuan (P)

1 Alysa Putri S P 56

2 Anggi Nurhayati P 64

3 Aqel Elma Putri P 60

4 Bunga Audriana P 87

5 Fara Putri Zahra P 67

6 Friska Qurrotul Aini P 70

7 Hadistira L 69

8 Ikhwan Nur Rohim L 77

9 Intan Pratiwi P 61

10 Kevin Saputra L 67

11 M. Dzaki L 66

12 Nabila Syifa Kayana P 65

13 Najla Tri Alifah P 70

14 Nasywa Salsabila P 69

15 Raffi Pratama L 74
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16 Rahmaliya Syahrani P 72

17 Sabrina Hanum P 88

18 Salsabila P 84

19 Satrio L 80

20 Siti Hajar Mumtazah P 66

21 Tri Mulyani P 57
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Lampiran 4

PANDUAN WAWANCARA DENGAN WALI KELAS

No
.

Pertanyaan Jawaban

1. Menurut Ibu bagaimana mengenai
motivasi peserta didik terhadap
pelajaran matematika

Masih malas-malasan belajar. 
sebenarnya mereka suka
matematika, tetapi Karena mereka
kurang paham dengan pelajarannya
jadinya mereka kurang semangat

2. Bagaimana pendapat ibu tentang 
pembelajaran matematika dengan cara 
pemberian reward dan punishment ?

Dengan cara ini peserta didik 
tertarik dan lebih memperhatikan 
pelajaran

3. Menurut ibu apa kelebihan cara ini? Kelebihannya adalah siswa lebih 
termotivasi untuk belajar, tertarik 
untuk mendapat hadiah dan siswa 
berusaha menghindari untuk 
mendapat hukuman

4. Dan apa kekurangannya? Kekurangannya untuk siswa yang 
bisa menjadi bisa sedangkan yang 
kurang bisa semakin tidak bisa

5. Apakah siswa terlihat lebih tertarik 
dengan cara ini?

Iya siswa tertarik dengan cara 
belajar seperti ini

7. Apakah ibu ada keinginan untuk 
menerapkan cara ini di kemudian hari?

Insya Allah, di lain kesempatan 
saya akan menerapkan cara ini



79

Lampiran 5

Kisi-Kisi Instrumen Angket Motivasi Belajar Matematika

Aspek Indikator

Nomor Butir Soal

JumlahPositif

(+)

Negatif

(-)

Dorongan 

Internal

1. Adanya hasrat dan 

keinginan berhasil
2, 4, 5 1,3 5

2. Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar
7, 8, 9 6, 9 5

3. Adanya harapan dan cita-

cita masa depan
11,13 12,14,15 5

Dorongan 

Eksternal

4. Adanya penghargaan 

dalam belajar
16, 18, 19 17, 20 5

5. Adanya kegiatan yang 

menarik
23,24 21,22,25 5

6. Adanya lingkungan 

belajar yang kondusif
26, 29, 30 27, 28 5

Jumlah 30
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Lampiran 6

PEDOMAN PENSKORAN ANGKET

TERHADAP MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA

No Indikator
Respon peserta didik 

terhadap soal

Skor
Item 
(-)

Item 
(+)

1. Adanya hasrat dan 
Keinginan berhasil

Selalu (SL) 1 4
Sering (SR) 2 3
Kadang-Kadang (KK) 3 2
Tidak Pernah(TP) 4 1

2. Adanya dorongan dan 
kebutuhan dalam belajar

Selalu (SL) 1 4
Sering (SR) 2 3
Kadang-Kadang (KK) 3 2
Tidak Pernah(TP) 4 1

3. Adanya harapan dan cita-
cita masa depan

Selalu (SL) 1 4
Sering (SR) 2 3
Kadang-Kadang (KK) 3 2
Tidak Pernah(TP) 4 1

4. Adanya penghargaan dalam 
belajar

Selalu (SL) 1 4
Sering (SR) 2 3
Kadang-Kadang (KK) 3 2
Tidak Pernah(TP) 4 1

5. Adanya kegiatan yang 
menarik

Selalu (SL) 1 4
Sering (SR) 2 3
Kadang-Kadang (KK) 3 2
Tidak Pernah(TP) 4 1

6. Adanya lingkungan belajar 
yang kondusif

Selalu (SL) 1 4
Sering (SR) 2 3
Kadang-Kadang (KK) 3 2
Tidak Pernah(TP) 4 1
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Lampiran 7

ANGKET UJI COBA
MOTIVASI BELAJAR

Nama :

No. Absen :

Kelas :

1. Tulis kolom identitas pada bagian yang disediakan.

2. Beri jawaban yang paling sesuai dengan diri anda dengan memberi tanda 

centang ( √ ) pada salah satu kotak.

3. Hanya diperkenankan memilih satu alternatif jawaban pada setiap 

nomornya.

Keterangan pilihan :SL :  Selalu,SR: Sering,KK:Kadang-kadang, TP: Tidak 

Pernah.

4. Setiap jawaban anda adalah benar, oleh karena itu jangan terpengaruh oleh 

jawaban teman anda.

5. Jawaban angket ini tidak berpengaruh terhadap motivasi mata pelajaranMatema

tika anda.

Pilihlah jawaban yang disediakan sebagai berikut : 

SL : Selalu

SR : Sering

KK : Kadang-kadang

TP : TidakPernah
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No Pernyataan SL SR KK TP

1. Saya belajar Matematika saat akan ulangan saja.

2. Saya senang membaca buku Matematika.

3. Saya kurang percaya diri bertanya kepada guru 

atau teman mengenai materi Matematika yang 

belum saya pahami.

4. Saya menggunakan waktu luang untuk belajar 

Matematika.

5. Saya berusaha mempelajari materi Matematika 

dari buku paket, LKS, buku-buku di 

perpustakaan, agar mendapatkan hasil optimal.

6. Saya merasa senang ketika guru Matematika 

tidak hadir mengajar dan tidak memberikan 

tugas.

7. Saya merasa tertantang dalam mengerjakan tugas 

Matematika yang sulit.

8. Tugas Matematika yang diberikan oleh guru 

mempermudah saya memahami materi.

9. Tugas Matematika yang diberikan guru 

mengurangi waktu bermain saya.

10. Saya merasa perlu mengulang kembali materi 

Matematika yang diajarkan oleh guru di rumah.

11. Saya belajar lebih keras agar prestasi Matematika 

saya lebih baik dari teman sekelas saya.

12. Matematika bagi saya pelajaran yang 

membosankan karena materinya tentang hitung-

hitungan.
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13. Saya belajar Matematika untuk mengembangkan 

potensi yang saya miliki.

14. Saya merasa bosan dengan pelajaran Matematika.

15. Saya merasa lebih senang jika guru Matematika 

tidak hadir.

16. Saya belajar Matematika meskipun tidak diberi 

hadiah.

17. Saya mengharapkan pujian atas prestasi 

Matematika yang telah saya capai.

18. Saya mengerjakan tugas dengan maksimal agar 

memperoleh nilai yang baik.

19. Pujian yang diberikan guru menambah semangat 

saya untuk belajar Matematika dengan giat.

20. Saya merasa biasa saat nilai ulangan Matematika

saya dibawah lebih rendah dari teman-teman.

21. Saya lebih senang bermain di dalam kelas 

daripada belajar Matematika.

22. Saya merasa bosan dan mengantuk belajar 

Matematika di dalam kelas.

23. Saya merasa senang jika belajar Matematika 

dengan berdiskusi untuk memecahkan masalah 

dalam mengerjakan soal Matematika.

24. Saya tertarik menyimak video yang berkaitan 

dengan materi Matematika.

25. Kegiatan diskusi menyita banyak waktu dan 

pikiran sedang materi yang didapat hanya sedikit.

26. Saya senang belajar Matematika di kelas karena 

lebih tenang dan kondusif.
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27. Belajar di kelas membuat saya bosan dan 

mengantuk karena kelas sempit dan panas.

28. Saya jenuh dengan pembelajaran Matematika jika 

hanya dilakukan di kelas.

29. Saya senang belajar Matematika karena guru 

menggunakan cara baru agar tidak 

membosankan.

30. Lingkungan rumah saya yang tenang merupakan 

salah satu pendukung saya untuk giat belajar 

Matematika.
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Lampiran 9

PERHITUNGAN MANUAL VALIDITAS

No. Nama Responden X Y X Y X Y

1 Habib Wildan sabib 4 84 16 7056 336

2 Moza Edfinayansyah 4 82 16 6724 328

3 Annisa 3 70 9 4900 210

4 Abi Zarrohman 4 39 16 1521 156

5 Zulia Aryanti Putri 3 69 9 4761 207

6 Naysilla safitri 4 61 16 3721 244

7 Islah Hudin 4 92 16 8464 368

8 Azzira Khairunnisa 3 67 9 4489 201

9 Desti Mardiana 4 104 16 10816 416

10 Rehan Argu Saputra 3 69 9 4761 207

11 Indah Nuraini 4 80 16 6400 320

12 Irham Muzamil 2 43 4 1849 86

13 Septi Rumaida 3 62 9 3844 186

14 Aziz Priansyah 3 44 9 1936 132

15 Ahmad Awliya Firmansyah 4 88 16 7744 352

16 Naila Dzahabi 4 49 16 2401 196

17 Meta Ramadani 4 88 16 7744 352

18 Nurhayati 4 100 16 10000 400

Jumlah 64 1291 234 99131 4697
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Rumus korelasi product moment:

= ∑X Y − (∑X )(∑ )
∑X − 	(∑X ) { ∑ − 	(∑ ) }

= 18(4697) − (64)(1291)
{18(234) − (64) }{18	(99131) − (1291) }

= 84546 − 82624
{(4212 − 4096)(1784358 − 1666681)}

= 1922
(116)(117677)

= 1922
√13650532

= 19223694.662
= 0,520

Kemudian peneliti menentukan = , , = 0,468, selanjutnya membandingkan 

dan . Jika > maka soal tersebut dinyatakan valid. 

Sehingga dari perhitungan di atas soal nomor 1 dinyatakan valid. Dengan cara 
perhitungan yang sama peneliti melakukan perhitungan sampai soal ke-30.
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Lampiran 11

PERHITUNGAN MANUAL RELIABILITAS 

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

= − 1 1 − ∑

Keterangan : 

r11 : Koefisien reliabilitas tes

n : Banayaknya butir pernyataan angket yang digunakan

: Varian skor total

∑ : Varian butir ke-i

perhitungan:

n : 30

∑ : 27.944

: 384.57

= − 1 1 − ∑

= 3030 − 1 1 − 27,944384,57
= 3029 [1 − 0,0726]
= (1,034). (0,9274)

= 0,959
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Dijelaskan pada bab III bahwa nilai koefisien alfa ( ) akan dibandingkan 

dengan koefisien korelasi tabel rtabel = r ( ,n-2). jika rhitung > rtabel maka 

instrument soal dikatakan reliabel. maka jelas 0.959 > 0,4reliabel 68 dan berarti 

instrument soal dikatakan reliabel.
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Lampiran 12

SILABUS PEMBELAJARAN
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Lampiran 13

RPP (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)
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Lampiran 14

ANGKET MOTIVASI BELAJAR

SETELAH UJI VALIDITAS

Nama :

No. Absen :

Kelas :

6. Tulis kolom identitas pada bagian yang disediakan.

7. Beri jawaban yang paling sesuai dengan diri anda dengan memberi tanda 

centang ( √ ) pada salah satu kotak.

8. Hanya diperkenankan memilih satu alternatif jawaban pada setiap 

nomornya.

Keterangan pilihan :SL :  Selalu,SR: Sering,KK:Kadang-kadang, TP: Tidak 

Pernah.

9. Setiap jawaban anda adalah benar, oleh karena itu jangan terpengaruh oleh 

jawaban teman anda.

10. Jawaban angket ini tidak berpengaruh terhadap motivasi mata pelajaranMatema

tika anda.

Pilihlah jawaban yang disediakan sebagai berikut : 

SL : Selalu

SR : Sering

KK : Kadang-kadang

TP : TidakPernah
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No Pernyataan SL SR KK TP

1. Saya belajar Matematika saat akan ulangan saja.

2. Saya kurang percaya diri bertanya kepada guru atau 

teman mengenai materi Matematika yang belum saya 

pahami.

3. Saya menggunakan waktu luang untuk belajar 

Matematika.

4. Saya merasa senang ketika guru Matematika tidak 

hadir mengajar dan tidak memberikan tugas.

5. Saya merasa tertantang dalam mengerjakan tugas 

Matematika yang sulit.

6. Tugas Matematika yang diberikan oleh guru 

mempermudah saya memahami materi.

7. Tugas Matematika yang diberikan guru mengurangi 

waktu bermain saya.

8. Saya merasa perlu mengulang kembali materi 

Matematika yang diajarkan oleh guru di rumah.

9. Saya belajar Matematika untuk mengembangkan 

potensi yang saya miliki.

10. Saya merasa bosan dengan pelajaran Matematika.

11. Saya merasa lebih senang jika guru Matematika tidak 

hadir.

12. Saya belajar Matematika meskipun tidak diberi hadiah.

13. Saya mengharapkan pujian atas prestasi Matematika 

yang telah saya capai.

14. Saya mengerjakan tugas dengan maksimal agar 
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memperoleh nilai yang baik.

15. Pujian yang diberikan guru menambah semangat saya 

untuk belajar Matematika dengan giat.

16. Saya merasa biasa saat nilai ulangan Matematika saya 

dibawah lebih rendah dari teman-teman.

17. Saya lebih senang bermain di dalam kelas daripada 

belajar Matematika.

18. Saya merasa bosan dan mengantuk belajar Matematika 

di dalam kelas.

19. Saya merasa senang jika belajar Matematika dengan 

berdiskusi untuk memecahkan masalah dalam 

mengerjakan soal Matematika.

20. Saya senang belajar Matematika di kelas karena lebih 

tenang dan kondusif.

21. Belajar di kelas membuat saya bosan dan mengantuk 

karena kelas sempit dan panas.

22. Saya senang belajar Matematika karena guru 

menggunakan cara baru agar tidak membosankan.

23. Lingkungan rumah saya yang tenang merupakan salah 

satu pendukung saya untuk giat belajar Matematika.
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Lampiran 15

Deskripsi Data Skor Motivasi Belajar Kelas Eksperimen dan Kontrol

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol
Xi Xi - ̅ (Xi - ̅)2 Xi Xi - ̅ (Xi - ̅)2

60 -13.56 183.8736 56 -12.428571 154.4693771
62 -11.56 133.6336 57 -11.428571 130.6122351
65 -8.56 73.2736 60 -8.4285714 71.04081584
65 -8.56 73.2736 60 -8.4285714 71.04081584
66 -7.56 57.1536 64 -4.4285714 19.61224464
66 -7.56 57.1536 64 -4.4285714 19.61224464
67 -6.56 43.0336 65 -3.4285714 11.75510184
67 -6.56 43.0336 65 -3.4285714 11.75510184
70 -3.56 12.6736 66 -2.4285714 5.897959045
70 -3.56 12.6736 66 -2.4285714 5.897959045
71 -2.56 6.5536 67 -1.4285714 2.040816245
71 -2.56 6.5536 69 0.57142857 0.326530611
72 -1.56 2.4336 70 1.57142857 2.469387751
72 -1.56 2.4336 70 1.57142857 2.469387751
74 0.44 0.1936 70 1.57142857 2.469387751
74 0.44 0.1936 72 3.57142857 12.75510203
76 2.44 5.9536 74 5.57142857 31.04081631
80 6.44 41.4736 80 11.5714286 133.8979598
80 6.44 41.4736 80 11.5714286 133.8979598
80 6.44 41.4736 80 11.5714286 133.8979598
83 9.44 89.1136 82 13.5714286 184.1836742
84 10.44 108.9936 ̅ = 68.4286 ∑ = 

1141.14285786 12.44 154.7536
88 14.44 208.5136
90 16.44 270.2736

̅ = 73,56

∑ = 
1670.16

S = 8.342062

S =  7.55362
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Simpangan Baku Simpangan Baku

kelas eksperimen Kelas Kontrol

S2 = 
∑	( 	 	)

( ) S2 = 
∑	( 	 	)

( )

S2 = 
.

= 69,59 S2 = 
.

= 57,05

S = 69,56 S = 57,05
S = 8.342 S = 7,553

Modus (Nilai yang sering muncul)

Kelas Eksperimen : 80 Kelas Kontrol : 70 dan 80

Median (nilai tengah)

Kelas Eksperimen : 72 Kelas Kontrol : 67

Rentang 

R = data terbesar – data terkecil

Kelas Eksperimen : 90 – 60 = 50 Kelas Kontrol :  82 – 56  = 26
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Lampiran 20

Perhitungan Manual Uji Hipotesis

Diketahui : 

₁ = 73, 560 = 69,590

₂ = 68,429 = 57,057

1.    thitung      = 
₁ ₂

( )
( ) ₁ ₂

thitung = 
, ,

( )	 , ( ) ,( )

thitung =
,

, ,( ) ( , ) ( , )

thitung = 
,
,( ) ( , )

thitung=
,

,

thitung =
,

√ ,

thitung =
,
,

thitung = 2,164
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2. Menghitung ttabel dengan = 0,05 dk = n1+n2 – 2 = 44

ttabel = t(1-0,05) dengan dk = (n1+n2 – 2)

t0,95 dk = 44

Dengan melihat tabel t dilampirkan, didapat ttabel = 2,02

3. Kriteria Uji 

H0 ditolak, jika thitung > ttabel, dalam hal lain H1 diterima

4. Ternyata, thitung > ttabel yaitu 2,164 > 2,02 maka H0 ditolak.

dengan kata lain H1 diterima atau rata-rata motivasi belajar matematika 

peserta didik dengan cara pemberian reward dan punishment  tidak sama 

dengan cara mengajar konvensional
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Lampiran 21

TABEL NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT

N
TarafSignifikan

N
TarafSignifikan

N
TarafSignifikan

5% 1% 5% 1% 5% 1%
3 0.997 0.999 27 0.381 0.487 55 0.266 0.345
4 0.950 0.990 28 0.374 0.478 60 0.254 0.330
5 0.878 0.959 29 0.367 0.470 65 0.244 0.317

6 0.811 0.917 30 0.361 0.463 70 0.235 0.306
7 0.754 0.874 31 0.355 0.456 75 0.227 0.296
8 0.707 0.834 32 0.349 0.449 80 0.220 0.286
9 0.666 0.798 33 0.344 0.442 85 0.213 0.278

10 0.632 0.765 34 0.339 0.436 90 0.207 0.270

11 0.602 0.735 35 0.334 0.430 95 0.202 0.263
12 0.576 0.708 36 0.329 0.424 100 0.195 0.256
13 0.553 0.684 37 0.325 0.418 125 0.176 0.230
14 0.532 0.661 38 0.320 0.413 150 0.159 0.210
15 0.514 0.641 39 0.316 0.408 175 0.148 0.194

16 0.497 0.623 40 0.312 0.403 200 0.138 0.181
17 0.482 0.606 41 0.308 0.398 300 0.113 0.148
18 0.468 0.590 42 0.304 0.393 400 0.098 0.128
19 0.456 0.575 43 0.301 0.389 500 0.088 0.115
20 0.444 0.561 44 0.297 0.384 600 0.080 0.105

21 0.433 0.549 45 0.294 0.380 700 0.074 0.097
22 0.423 0.537 46 0.291 0.376 800 0.070 0.091
23 0.413 0.526 47 0.288 0.372 900 0.065 0.086
24 0.404 0.515 48 0.284 0.368 1000 0.062 0.081
25 0.396 0.505 49 0.281 0.364
26 0.388 0.496 50 0.279 0.361
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Lampiran 22

DOKUMENTASI PROSES PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN
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Kegiatan pemberian Reward dan Punishment



Lampiran 10

UJI RELIABILTAS ANGKET UJI COBA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 HWS 4 4 3 3 3 4 4 4 4 1 1 1 2 4 1 3 3 2 4 3 4 4 3 3 1 2 3 1 3 2 84
2 ME 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 82
3 AN 3 1 2 2 4 4 2 3 2 2 4 3 3 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 3 1 2 3 1 2 70
4 AZ 4 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39
5 ZAP 3 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 69
6 NS 4 4 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 61
7 IH 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 92
8 AKH 3 4 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 1 2 67
9 DM 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 2 3 4 2 4 4 104

10 RAS 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 69
11 IN 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 1 3 2 1 3 80
12 IM 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 43
13 SR 3 3 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 62
14 AP 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 44
15 AAF 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 1 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 1 3 3 1 4 3 88
16 NM 4 3 1 1 3 2 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 49
17 MR 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 1 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 1 4 3 1 4 3 88
18 NH 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 100

Jumlah 64 52 40 40 44 57 42 47 42 39 39 36 51 41 40 42 44 40 41 42 46 43 42 43 36 40 43 36 39 40 1291

Si
2 0.379 1.163 0.771 0.771 0.85 0.853 0.941 0.958 0.941 0.853 0.853 0.706 1.324 1.389 1.007 0.941 1.203 0.771 1.389 0.941 0.967 1.075 0.941 0.958 0.706 0.889 0.722 0.706 1.206 0.771

∑Si
2 27.94

St
2 384.6

n 30
n - 1 29

r tabel 0.468
r11 0.959

Kesimpulan

No. Responden Skor

Karena r_11 > r_tabel maka soal soal tersebut reliabilitas.



2. Penilain Proses

PENILAIAN PROSES KELAS VB

Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan sikap peserta didik

No. Nama Siswa

Penilaian Sikap

Percaya Diri Disiplin Bekerja Sama

BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM

1. Alysya Putri S.

2. Anggi Nurhayati

3. Aqel Elma Putri

4. Bunga Andriana

5. Frizka Quratul Aini

6. Fara Putri Zahra

7. Ikhwan Nurrohim

8. Intan Pratiwi

9 Kevin Saputra

10. Hadistira



11. M. Zaki Fadila

12. Nasywa Salsabila

13.
Nayla Tri Alifah

14. Nabila Syifa Kayana

15. Rachmalia Syahrani

16. Raffi Pratama Putra

17. Shabrina Hanum

18. Siti Hajar Mumtazah

19. Salsabila

20. Satrio Maulana

21. Tri Mulyani Halimah

KETERANGAN :
BT : Belum Terlihat
MT : Mulai Terlihat
MB : Mulai Berkembang
SM : Sudah Membudaya



Mengetahui, 
Guru Pamong,

Amam Farih, S.Pd.I M.Pd.I
NIP.

                                    Bandar lampung, 23 Februari 2018
            Peneliti

                             Zahtia Auli Rahmi
                      NPM. 1311100055

Mengetahui,
Kepala MIN 09 Bandar Lampung

Fakihah, M.M.Pd

NIP: 196804211997032009



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

KELAS KONTROL

Nama Sekolah : MIN 09 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Matematika

Materi : Satuan Kuantitas

Pertemuan Ke : 1 (Satu)

Alokasi Waktu : 2 x 35 (1 x pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya. 
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR

3.6 Menentukan hubungan antar satuan kuantitas dalam kehidupan sehari-
hari (rim, lusin, kodi). 

4.13 Merumuskan dengan kalimat sendiri, membuat model matematika, dan 
memilih strategi yang efektif dalam memecahkan masalah nyata sehari-
hari yang berkaitan dengan konsep perbandingan, skala, dan hubungan 
antar kuantitas, serta memeriksa kebenaran jawabannya.

C. INDIKATOR

 Memahami kesetaraan antar satuan kuantitas (rim, lusin, kodi).
 Menuliskan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan konsep 

antar satuan kuantitas.



D. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Dengan menyelesaikan soal cerita yang melibatkan operasi hitung satuan 
kuantitas, siswa mampu menyelesaikan masalah sederhana dengan mandiri.

E. MATERI PEMBELAJARAN

 Berlatih menyelesaikan soal cerita dan memecahkan masalah sederhana 
dan melibatkan satuan kuantitas.

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, mengeksplorasi, 
mengasosiasi dan mengkomunikasikan)

 Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, 
ceramah.

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (pertemuan ke-1)

No. Uraian kegiatan Waktu

1 Kegiatan Awal :
1. Guru masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan salam.
2. Guru mengajak siswa untuk berdo’a.
3. Guru memeriksa daftar hadir, kerapihan, posisi duduk saat 

akan mengikuti pembelajaran.
4. Guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat 

dalam mengikuti pembelajaran.
5. Guru menyampaikan materi yang akan dibelajarkan hari 

ini yaitu tentang “Satuan Kuantitas”
6. Guru melakukan apersepsi dengan memberi stimulus 

berupa pertanyaan tentang pengertian satuan kuantitas

15 menit

2 Kegiatan Inti :
1. Mengkomunikasikan.

a. Kegiatan dimulai dengan mengkomunikasikan kepada 
siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan.

2. Mengamati 
 siswa mengamati gambar konversi antar satuan 

kuantitas dengan cermat dan teliti.
 Guru menjelaskan materi satuan kuantitas secara 

umum.
 siswa mencermati setiap bagian yang terdapat dalam 

cerita kontekstual tentang konsep satuan kuantitas.

30 menit



3. Menanya
 siswa membaca cerita kontekstual tentang konsep 

satuan kuantitas.
 siswa diperkenankan bertanya terkait hal-hal yang 

kurang dipahami.
 siswa membaca intruksi pengerjaan soal di buku siswa 

secara mandiri.
4. Mengekplorasi

 Siswa menggali informasi dan membangun 
pengetahuan tentang cara mengkonversi satuan 
kuantitas.

 Siswa menghitung banyaknya benda dalam satuan 
lusin, kodi, rim, dan gros dengan benda yang ada di 
lingkungan sehari-hari.

5. Mengasosiasi
 Siswa menyelesaikan tugas yang melibatkan satuan 

kuantitas
 siswa menuliskan jawaban pada kolom yang telah 

disediakan di buku siswa.
3 Penutup :

 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/rangkuman 
hasil belajar selama sehari.

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 
(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)

 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 
yang telah diikuti.

 guru mengingatkan siswa untuk selalu rajin belajar.
 guru mengajak semua siswa berdo’a untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran.

15 menit

H. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN

 Spidol, Papan tulis
 Buku Siswa tema 6 : Organ tubuh Manusia dan Hewan kelas V (buku 

tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta: Kemendikbud, 2014).



I. PENILAIAN 

1. Kognitif

1. Dayu akan membeli ikat rambut disebuah toko. Di toko tersebut ada ada 5 
lusin ikat rambut. dayu membeli 2 lusin
5 Lusin = ……. buah
2 Lusin = ……. buah

2. Ibu Ayu seorang penjual kain batik. Ibu Ayu mempunyai persediaan 8 

Kodi kain batik. Hari ini Ibu Ayu sudah menjual kodi kain batik.

8 Kodi = ….. Potong

Kodi = ….. Potong

3. Pak Heri sebagai sebagai penjaga kios fotokopi. Di kios Pak Heri terdapat 

persediaan 6 Rim kertas foto kopi. Pak Heri sudah menggunakan 1 rim 

kertas untuk memfotokopi.
6 rim = ….. Lembar

1 rim = …. Lembar

4. Ibu Nita seorang penjahit. Ibu Nita mempunyai persedian gros kancing 

baju yang polos.

gros = …. Lusin

gros = ….. Buah

Kunci Jawaban

1. 5 Lusin = 60 Buah

Lusin = 6 Buah

2. 8 Kodi = 160 Potong

Kodi = 5 Potong

3. 6 rim = 3000 Lembar

1 rim = 750 Lembar

4. gros = 6 Lusin

gros = 72 Buah

Keterangan

1. Jawaban Benar = Skor 25
2. Jawaban Salah = Skor 0



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

KELAS KONTROL

Nama Sekolah : MIN 09 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Matematika

Materi : Satuan Kuantitas

Pertemuan Ke : 2 (Dua)

Alokasi Waktu : 2 x 35 (1 x pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya. 
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR

3.6 Menentukan hubungan antar satuan kuantitas dalam kehidupan sehari-
hari (rim, lusin, kodi). 

4.13 Merumuskan dengan kalimat sendiri, membuat model matematika, dan 
memilih strategi yang efektif dalam memecahkan masalah nyata sehari-
hari yang berkaitan dengan konsep perbandingan, skala, dan hubungan 
antar kuantitas, serta memeriksa kebenaran jawabannya.

C. INDIKATOR

 Menggunakan kesetaraan satuan dalam perhitungan atau pemecahan soal
 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan 

konsep hubungan antar satuan kuantitas.



D. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Dengan mengerjakan soal latihan, siswa mampu menyelesaikan operasi 
hitung yang melibatkan beberapa satuan kuantitas dengan teliti.

 dengan mengkonversi satuan kuantitas berbeda, siswa mampu 
membandingkan nilai kuantitas antar satuan dengan kritis.

E. MATERI PEMBELAJARAN

 Menyelesaikan soal yang berhubungan dengan satuan kuantitas.
 Menghubungkan satuan kuantitas berbeda yang nilainya sama banyak.

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, mengeksplorasi, 
mengasosiasi dan mengkomunikasikan)

 Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, 
ceramah.

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (pertemuan ke-2)

No. Uraian kegiatan Waktu

1 Kegiatan Awal :
1. Guru masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan 

salam.
2. Guru mengajak siswa untuk berdo’a.
3. Guru memeriksa daftar hadir, kerapihan, posisi duduk 

saat akan mengikuti pembelajaran.
4. Guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat 

dalam mengikuti pembelajaran.
5. Guru menginformasikan materi yang akan 

dibelajarkan yaitu tentang “satuan kuantitas”

15 menit

2 Kegiatan Inti :
1. Mengkomunikasikan

 kegiatan dimulai dengan mengomunikasikan kepada 
siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan

 Guru menarik perhatian siswa dengan membacakan 
cerita kontekstual yang dilengkapi ilustrasi gambar. 
Cerita tersebut menstimulus siswa untuk memahami 
fenomena keseharian yang melibatkan berbagai satuan 
kuantitas (buku tematik siswa)

2. Mengamati
 siswa dibimbing untuk menguasai konsep konversi 

antar satuan kuantitas.

30 menit



 siswa dilatih untuk menggunakan semuai informasi 
dalam menyelesaikan operasi hitung yang melibatkan 
satuan kuantitas berbeda.

 siswa dilatih untuk membandingkan satuan kuantitas 
berbeda, namun memiliki nilai yang sama.

3. Menanya
 Guru menanyakan kepada siswa tentang materi yang 

sudah diajarkan pada minggu lalu tentang satuan 
kuantitas.

 siswa diperkenankan bertanya terkait hal-hal yang 
kurang dipahami. 

 siswa membaca intruksi pengerjaan soal di buku siswa 
secara mandiri.

4. Mengekplorasi
 Siswa mengerjakan soal latihan di buku siswa pada 

halaman 19 tentang satuan kuantitas.
 Siswa menghubungkan kelompok satuan kuantitas 

dengan menggunakan model konsep hitungan 
matematika. 

5. Mengasosiasi
 Siswa menyelesaikan tugas yang melibatkan satuan 

kuantitas
 siswa mengisi jawaban pada kertas latihan yang telah 

disediakan oleh guru.

3 Penutup :
1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/rangkuman 

hasil belajar selama sehari.
2. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)
3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 
yang telah diikuti.

4. guru mengingatkan siswa untuk selalu rajin belajar.
5. guru mengajak semua siswa berdo’a untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran.

15 menit

H. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN

 Spidol, Papan Tulis
 Buku Siswa tema 6 : Organ tubuh Manusia dan Hewan kelas V (buku 

tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta: Kemendikbud, 2014).



I. PENILAIAN 

1. Kognitif

Isilah dengan bilangan yang benar

1. 2 lusin + 2 buah = …… buah

2. gros + 36 buah = …… lusin

3. 3 kodi – 15 potong = ….. potong

4. 2 rim -24 lembar = ….. lembar

5. 1 gros – 5 lusin + 8 buah = ….. buah

Kunci Jawaban

1. 26 buah

2. 7 lusin

3. 45 potong

4. 976 lembar

5. 92 buah

Keterangan 

1. Jawaban Benar = skor 20

2. Jawaban Salah = 0



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

KELAS KONTROL

Nama Sekolah : MIN 09 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Matematika

Materi : Satuan Kuantitas

Pertemuan Ke : 3 (Tiga)

Alokasi Waktu : 2 x 35 (1 x pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya. 
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR

3.6 Menentukan hubungan antar satuan kuantitas dalam kehidupan sehari-
hari (rim, lusin, kodi). 

4.13 Merumuskan dengan kalimat sendiri, membuat model matematika, dan 
memilih strategi yang efektif dalam memecahkan masalah nyata sehari-
hari yang berkaitan dengan konsep perbandingan, skala, dan hubungan 
antar kuantitas, serta memeriksa kebenaran jawabannya.

C. INDIKATOR

 Menentukan kesetaraan antar satuan kuantitas (rim, lusin, kodi)
 Menggunakan kesetaraan satuan dalam perhitungan atau pemecahan soal.
 Menerapkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan konsep perbandingan, skala, dan hubungan antar satuan 
kuantitas.



 Memeriksa kebenaran jawaban dalam menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan konsep perbandingan, skala, dan hubungan antar satuan 
kuantitas.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Dengan membaca cerita kontekstual yang disertai ilustrasi gambar, siswa 
mampu memahami langkah-langkah pemecahan masalah matematika yang 
melibatkan operasi hitung satuan kuantitas dengan cermat

 Dengan menyelesaikan soal cerita, siswa mampu memecahkan masalah 
matematika yang melibatkan operasi hitung satuan kuantitas dengan 
mandiri.

E. MATERI PEMBELAJARAN

 Mengamati gambar dan memahami langkah-langkah pemecahan masalah 
yang disajikan melalui cerita melibatkan operasi hitung satuan kuantitas.

 Berlatih menyelesaikan soal problem solving yang melibatkan satuan 
kuantitas.

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, mengeksplorasi, 
mengasosiasi dan mengkomunikasikan)

 Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, 
ceramah.

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (pertemuan ke-3)

No. Uraian kegiatan Waktu

1 Kegiatan Awal :
1. Guru masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan 

salam.
2. Guru mengajak siswa untuk berdo’a.
3. Guru memeriksa daftar hadir, kerapihan, posisi duduk 

saat akan mengikuti pembelajaran.
4. Guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat 

dalam mengikuti pembelajaran.
5. Guru Menginformasikan materi yang akan 

dibelajarkan yaitu tentang “Satuan Kuantitas”

15 menit

2 Kegiatan Inti :
1. Mengkomunikasikan 

 Kegiatan dimulai dengan mengkomunikasikan kepada 

30 menit



siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan.
 Guru membacakan cerita yang melibatkan operasi 

hitung antar satuan kuantitas. Siswa mendengarkan 
cerita.

2. Mengamati 
 siswa bisa melihat dan mengamati gambar yang 

terdapat di buku siswa.
3. Menanya

 Rasa ingin tahu siswa distimulus dengan melakukan 
tanya-jawab untuk menyelesaikan persoalan yang 
terdapat di dalam cerita.

4. Mengekplorasi
 Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan latihan 

berupa soal cerita.
5. Mengasosiasi

 Dengan mengerjakan soal cerita, siswa dituntut untuk 
mengasosiasi pemahaman awalnya tentang konsep, 
konversi, dan operasi hitung satuan kuantitas.

 Guru meminta siswa menyampaikan hasil kerjanya di 
depan kelas dan saling bertukar pendapat dengan 
siswa lain mengenai langkah-langkah penyelesaian 
soal.

3 Penutup :
 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/rangkuman 

hasil belajar selama sehari.
 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)
 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 
yang telah diikuti.

 guru mengingatkan siswa untuk selalu rajin belajar.
 guru mengajak semua siswa berdo’a untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran.

15 menit

H. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN

 Spidol, Papan tulis
 Buku Siswa tema 6 : Organ tubuh Manusia dan Hewan kelas V (buku 

tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta: Kemendikbud, 2014).



I. PENILAIAN 

1. Kognitif

selesaikan Permasalahan – Permasalahan berikut.

a. Ibu Fatma membeli 8 lusin gelas. ia mendapat hadiah 4 gelas sebagai bonus 
berapa banyak gelas ibu fatma seluruhnya?

b. Pak Rahman mempunyai persediaan kertas sebanyak 5 rim lebih 180 lembar. 
setelah dilihat ternyata terdapat 35 lembar kertas rusak. berapa banyak kertas 
yang masih bagus?

c. Aulia mempunyai 1 gros manik-manik. Aulia menggunakan 8 lusin 7 buah 

manik-manik untuk membuat kalung. Berapa sisa manik-manik Aulia?
d. Menjelang hari raya, Pak Burhan membeli 2 kodi baju. Pak Burhan membeli 

lagi 4 lusin baju Berapa buah baju yang dibeli Pak Burhan semuanya?

Kunci Jawaban

a. 8 lusin gelas = 8 x 12 =  96 gelas
96 gelas + 4 gelas = 100 gelas
jadi banyak gelas Ibu Fatma adalah 100 gelas

b. 5 rim kertas = 5 x 500 = 2500 lembar 
2500  lembar + 180 lembar – 35 lembar = 2.645 lembar / 5 rim lebih  145 
lembar
Jadi banyak kertas yang masih bagus adalah 2.645 lembar / 5 rim lebih  145 
lembar

c. 1 gros = 216 Manik

8 lusin = 96 Manik + 7 Manik = 103 Manik-manik
216 Manik-manik – 103 Manik-manik  = 113 manik
Jadi sisa manik-manik Aulia adalah 113

d. 2 kodi = 40 buah, 4 lusin = 48 buah
40 buah baju + 48 buah baju = 88 baju
jadi baju yang dibeli pak Burhan semuanya adalah 88 baju

Keterangan :

Jawaban benar : 25
Jawaban salah : 0



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

KELAS KONTROL

Nama Sekolah : MIN 09 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Matematika

Materi : Konsep kecepatan Jarak dan Waktu

Pertemuan Ke : 4 (Empat)

Alokasi Waktu : 2 x 35 (1 x pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya. 
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR

4.6 Mencatat jarak dan waktu tempuh berbagai benda yang bergerak ke dalam 
tabel untuk memahami konsep kecepatan sebagai hasil bagi antara jarak 
dan waktu dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah.

C. INDIKATOR
 Menghitung hasil bagi antara jarak dan waktu yang ditempuh berbagai 

benda bergerak.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Dengan menyelesaikan soal cerita, siswa mampu memecahkan masalah 
matematika yang melibatkan operasi hitung satuan kuantitas dengan 
mandiri.



E. MATERI PEMBELAJARAN

 Memecahkan masalah matematika yang melibatkan konsep kecepatan, 
jarak dan waktu

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, mengeksplorasi, 
mengasosiasi dan mengkomunikasikan)

 Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, 
ceramah.

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (pertemuan ke-4)

No. Uraian kegiatan Waktu

1 Kegiatan Awal :
1. Guru masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan 

salam.
2. Guru mengajak siswa untuk berdo’a.
3. Guru memeriksa daftar hadir, kerapihan, posisi duduk 

saat akan mengikuti pembelajaran.
4. Guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat 

dalam mengikuti pembelajaran.
5. Guru Menginformasikan materi yang akan 

dibelajarkan yaitu tentang “Konsep kecepatan, jarak 
dan waktu”

15 menit

2 Kegiatan Inti :
1. Mengkomunikasikan 
 Kegiatan dimulai dengan mengkomunikasikan kepada 

siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan.
2. Mengamati 
 siswa mengamati dan mencermati soal cerita yang ada 

disajikan dalam buku siswa.
3. Menanya
 Rasa ingin tahu siswa distimulus dengan melakukan 

tanya-jawab untuk menyelesaikan persoalan yang 
terdapat di dalam cerita.

4. Mengekplorasi
 Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan latihan 

berupa soal cerita.
 Siswa mengidentifikasikan informasi-informasi 

penting yang mereka dapatkan dalam uraian cerita 

30 menit



persoalan matematika.
5. Mengasosiasi
 Siswa menggunakan pemahaman dan keterampilannya 

mengenai kecepatan, jarak dan waktu dalam 
menyelesaikan persolan-persoalan matematika yang 
disajikan.

 Selanjutnya secara mandiri, siswa mengerjakan soal-
soal latihan yang berkaitan dengan konsep kecepatan

3 Penutup :
1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/rangkuman 

hasil belajar selama sehari.
2. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)
3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 
yang telah diikuti.

4. guru mengingatkan siswa untuk selalu rajin belajar.
5. guru mengajak semua siswa berdo’a untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran.

15 menit

H. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN

 Spidol, Papan Tulis.
 Buku Siswa tema 6 : Organ tubuh Manusia dan Hewan kelas V (buku 

tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta: Kemendikbud, 2014).

I. PENILAIAN 

1. Kognitif

Selesaikan soal-soal kecepatan berikut!

a. Sebuah kapal berangkat dari pelabuhan pukul 9.00 dan sampai tujuan pukul 
11:00. Jika jarak yang ditempuh kapal 60 km, berapa kecepatan kapal?

b. Ayah mengendarai mobil selama jam dan menempuh jarak 20 km. 

Berapakah kecepatan mobil yang dikendarai ayah?

Kunci Jawaban

a. kecepatan = , waktu = 2 jam, jarak 60 km

	
	 = 30 km/jam



b. kecepatan = waktu = jam = 30 menit jarak 20 km

	
	 = 0,7 km/jam atau 700 m/jam

Keterangan :

Jawaban Benar = Skor 50

Jawaban Salah = Skor 0





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

KELAS KONTROL

Nama Sekolah : MIN 09 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Matematika

Materi : Satuan Kuantitas

Pertemuan Ke : 2 (Dua)

Alokasi Waktu : 2 x 35 (1 x pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya. 
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR

3.6 Menentukan hubungan antar satuan kuantitas dalam kehidupan sehari-
hari (rim, lusin, kodi). 

4.13 Merumuskan dengan kalimat sendiri, membuat model matematika, dan 
memilih strategi yang efektif dalam memecahkan masalah nyata sehari-
hari yang berkaitan dengan konsep perbandingan, skala, dan hubungan 
antar kuantitas, serta memeriksa kebenaran jawabannya.

C. INDIKATOR

 Menggunakan kesetaraan satuan dalam perhitungan atau pemecahan soal
 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan 

konsep hubungan antar satuan kuantitas.



D. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Dengan mengerjakan soal latihan, siswa mampu menyelesaikan operasi 
hitung yang melibatkan beberapa satuan kuantitas dengan teliti.

 dengan mengkonversi satuan kuantitas berbeda, siswa mampu 
membandingkan nilai kuantitas antar satuan dengan kritis.

E. MATERI PEMBELAJARAN

 Menyelesaikan soal yang berhubungan dengan satuan kuantitas.
 Menghubungkan satuan kuantitas berbeda yang nilainya sama banyak.

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, mengeksplorasi, 
mengasosiasi dan mengkomunikasikan)

 Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, 
ceramah.

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (pertemuan ke-2)

No. Uraian kegiatan Waktu

1 Kegiatan Awal :
1. Guru masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan 

salam.
2. Guru mengajak siswa untuk berdo’a.
3. Guru memeriksa daftar hadir, kerapihan, posisi duduk 

saat akan mengikuti pembelajaran.
4. Guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat 

dalam mengikuti pembelajaran.
5. Guru menginformasikan materi yang akan 

dibelajarkan yaitu tentang “satuan kuantitas”

15 menit

2 Kegiatan Inti :
1. Mengkomunikasikan

 kegiatan dimulai dengan mengomunikasikan kepada 
siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan

 Guru menarik perhatian siswa dengan membacakan 
cerita kontekstual yang dilengkapi ilustrasi gambar. 
Cerita tersebut menstimulus siswa untuk memahami 
fenomena keseharian yang melibatkan berbagai satuan 
kuantitas (buku tematik siswa)

2. Mengamati
 siswa dibimbing untuk menguasai konsep konversi 

antar satuan kuantitas.

30 menit



 siswa dilatih untuk menggunakan semuai informasi 
dalam menyelesaikan operasi hitung yang melibatkan 
satuan kuantitas berbeda.

 siswa dilatih untuk membandingkan satuan kuantitas 
berbeda, namun memiliki nilai yang sama.

3. Menanya
 Guru menanyakan kepada siswa tentang materi yang 

sudah diajarkan pada minggu lalu tentang satuan 
kuantitas.

 siswa diperkenankan bertanya terkait hal-hal yang 
kurang dipahami. 

 siswa membaca intruksi pengerjaan soal di buku siswa 
secara mandiri.

4. Mengekplorasi
 Siswa mengerjakan soal latihan di buku siswa pada 

halaman 19 tentang satuan kuantitas.
 Siswa menghubungkan kelompok satuan kuantitas 

dengan menggunakan model konsep hitungan 
matematika. 

5. Mengasosiasi
 Siswa menyelesaikan tugas yang melibatkan satuan 

kuantitas
 siswa mengisi jawaban pada kertas latihan yang telah 

disediakan oleh guru.

3 Penutup :
1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/rangkuman 

hasil belajar selama sehari.
2. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)
3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 
yang telah diikuti.

4. guru mengingatkan siswa untuk selalu rajin belajar.
5. guru mengajak semua siswa berdo’a untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran.

15 menit

H. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN

 Spidol, Papan Tulis
 Buku Siswa tema 6 : Organ tubuh Manusia dan Hewan kelas V (buku 

tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta: Kemendikbud, 2014).



I. PENILAIAN 

1. Kognitif

Isilah dengan bilangan yang benar

1. 2 lusin + 2 buah = …… buah

2. gros + 36 buah = …… lusin

3. 3 kodi – 15 potong = ….. potong

4. 2 rim -24 lembar = ….. lembar

5. 1 gros – 5 lusin + 8 buah = ….. buah

Kunci Jawaban

1. 26 buah

2. 7 lusin

3. 45 potong

4. 976 lembar

5. 92 buah

Keterangan 

1. Jawaban Benar = skor 20

2. Jawaban Salah = 0



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

KELAS KONTROL

Nama Sekolah : MIN 09 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Matematika

Materi : Satuan Kuantitas

Pertemuan Ke : 3 (Tiga)

Alokasi Waktu : 2 x 35 (1 x pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya. 
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR

3.6 Menentukan hubungan antar satuan kuantitas dalam kehidupan sehari-
hari (rim, lusin, kodi). 

4.13 Merumuskan dengan kalimat sendiri, membuat model matematika, dan 
memilih strategi yang efektif dalam memecahkan masalah nyata sehari-
hari yang berkaitan dengan konsep perbandingan, skala, dan hubungan 
antar kuantitas, serta memeriksa kebenaran jawabannya.

C. INDIKATOR

 Menentukan kesetaraan antar satuan kuantitas (rim, lusin, kodi)
 Menggunakan kesetaraan satuan dalam perhitungan atau pemecahan soal.
 Menerapkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan konsep perbandingan, skala, dan hubungan antar satuan 
kuantitas.



 Memeriksa kebenaran jawaban dalam menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan konsep perbandingan, skala, dan hubungan antar satuan 
kuantitas.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Dengan membaca cerita kontekstual yang disertai ilustrasi gambar, siswa 
mampu memahami langkah-langkah pemecahan masalah matematika yang 
melibatkan operasi hitung satuan kuantitas dengan cermat

 Dengan menyelesaikan soal cerita, siswa mampu memecahkan masalah 
matematika yang melibatkan operasi hitung satuan kuantitas dengan 
mandiri.

E. MATERI PEMBELAJARAN

 Mengamati gambar dan memahami langkah-langkah pemecahan masalah 
yang disajikan melalui cerita melibatkan operasi hitung satuan kuantitas.

 Berlatih menyelesaikan soal problem solving yang melibatkan satuan 
kuantitas.

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, mengeksplorasi, 
mengasosiasi dan mengkomunikasikan)

 Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, 
ceramah.

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (pertemuan ke-3)

No. Uraian kegiatan Waktu

1 Kegiatan Awal :
1. Guru masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan 

salam.
2. Guru mengajak siswa untuk berdo’a.
3. Guru memeriksa daftar hadir, kerapihan, posisi duduk 

saat akan mengikuti pembelajaran.
4. Guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat 

dalam mengikuti pembelajaran.
5. Guru Menginformasikan materi yang akan 

dibelajarkan yaitu tentang “Satuan Kuantitas”

15 menit

2 Kegiatan Inti :
1. Mengkomunikasikan 

 Kegiatan dimulai dengan mengkomunikasikan kepada 

30 menit



siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan.
 Guru membacakan cerita yang melibatkan operasi 

hitung antar satuan kuantitas. Siswa mendengarkan 
cerita.

2. Mengamati 
 siswa bisa melihat dan mengamati gambar yang 

terdapat di buku siswa.
3. Menanya

 Rasa ingin tahu siswa distimulus dengan melakukan 
tanya-jawab untuk menyelesaikan persoalan yang 
terdapat di dalam cerita.

4. Mengekplorasi
 Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan latihan 

berupa soal cerita.
5. Mengasosiasi

 Dengan mengerjakan soal cerita, siswa dituntut untuk
mengasosiasi pemahaman awalnya tentang konsep, 
konversi, dan operasi hitung satuan kuantitas.

 Guru meminta siswa menyampaikan hasil kerjanya di 
depan kelas dan saling bertukar pendapat dengan 
siswa lain mengenai langkah-langkah penyelesaian 
soal.

3 Penutup :
 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/rangkuman 

hasil belajar selama sehari.
 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)
 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 
yang telah diikuti.

 guru mengingatkan siswa untuk selalu rajin belajar.
 guru mengajak semua siswa berdo’a untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran.

15 menit

H. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN

 Spidol, Papan tulis
 Buku Siswa tema 6 : Organ tubuh Manusia dan Hewan kelas V (buku 

tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta: Kemendikbud, 2014).



I. PENILAIAN 

1. Kognitif

selesaikan Permasalahan – Permasalahan berikut.

a. Ibu Fatma membeli 8 lusin gelas. ia mendapat hadiah 4 gelas sebagai bonus 
berapa banyak gelas ibu fatma seluruhnya?

b. Pak Rahman mempunyai persediaan kertas sebanyak 5 rim lebih 180 lembar. 
setelah dilihat ternyata terdapat 35 lembar kertas rusak. berapa banyak kertas 
yang masih bagus?

c. Aulia mempunyai 1 gros manik-manik. Aulia menggunakan 8 lusin 7 buah 

manik-manik untuk membuat kalung. Berapa sisa manik-manik Aulia?
d. Menjelang hari raya, Pak Burhan membeli 2 kodi baju. Pak Burhan membeli 

lagi 4 lusin baju Berapa buah baju yang dibeli Pak Burhan semuanya?

Kunci Jawaban

a. 8 lusin gelas = 8 x 12 =  96 gelas
96 gelas + 4 gelas = 100 gelas
jadi banyak gelas Ibu Fatma adalah 100 gelas

b. 5 rim kertas = 5 x 500 = 2500 lembar 
2500  lembar + 180 lembar – 35 lembar = 2.645 lembar / 5 rim lebih  145 
lembar
Jadi banyak kertas yang masih bagus adalah 2.645 lembar / 5 rim lebih  145 
lembar

c. 1 gros = 216 Manik

8 lusin = 96 Manik + 7 Manik = 103 Manik-manik
216 Manik-manik – 103 Manik-manik  = 113 manik
Jadi sisa manik-manik Aulia adalah 113

d. 2 kodi = 40 buah, 4 lusin = 48 buah
40 buah baju + 48 buah baju = 88 baju
jadi baju yang dibeli pak Burhan semuanya adalah 88 baju

Keterangan :

Jawaban benar : 25
Jawaban salah : 0



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

KELAS KONTROL

Nama Sekolah : MIN 09 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Matematika

Materi : Konsep kecepatan Jarak dan Waktu

Pertemuan Ke : 4 (Empat)

Alokasi Waktu : 2 x 35 (1 x pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya. 
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR

4.6 Mencatat jarak dan waktu tempuh berbagai benda yang bergerak ke dalam 
tabel untuk memahami konsep kecepatan sebagai hasil bagi antara jarak 
dan waktu dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah.

C. INDIKATOR
 Menghitung hasil bagi antara jarak dan waktu yang ditempuh berbagai 

benda bergerak.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Dengan menyelesaikan soal cerita, siswa mampu memecahkan masalah 
matematika yang melibatkan operasi hitung satuan kuantitas dengan 
mandiri.



E. MATERI PEMBELAJARAN

 Memecahkan masalah matematika yang melibatkan konsep kecepatan, 
jarak dan waktu

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, mengeksplorasi, 
mengasosiasi dan mengkomunikasikan)

 Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, 
ceramah.

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (pertemuan ke-4)

No. Uraian kegiatan Waktu

1 Kegiatan Awal :
1. Guru masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan 

salam.
2. Guru mengajak siswa untuk berdo’a.
3. Guru memeriksa daftar hadir, kerapihan, posisi duduk 

saat akan mengikuti pembelajaran.
4. Guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat 

dalam mengikuti pembelajaran.
5. Guru Menginformasikan materi yang akan 

dibelajarkan yaitu tentang “Konsep kecepatan, jarak 
dan waktu”

15 menit

2 Kegiatan Inti :
1. Mengkomunikasikan 
 Kegiatan dimulai dengan mengkomunikasikan kepada 

siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan.
2. Mengamati 
 siswa mengamati dan mencermati soal cerita yang ada 

disajikan dalam buku siswa.
3. Menanya
 Rasa ingin tahu siswa distimulus dengan melakukan 

tanya-jawab untuk menyelesaikan persoalan yang 
terdapat di dalam cerita.

4. Mengekplorasi
 Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan latihan 

berupa soal cerita.
 Siswa mengidentifikasikan informasi-informasi 

penting yang mereka dapatkan dalam uraian cerita 

30 menit



persoalan matematika.
5. Mengasosiasi
 Siswa menggunakan pemahaman dan keterampilannya 

mengenai kecepatan, jarak dan waktu dalam 
menyelesaikan persolan-persoalan matematika yang 
disajikan.

 Selanjutnya secara mandiri, siswa mengerjakan soal-
soal latihan yang berkaitan dengan konsep kecepatan

3 Penutup :
1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/rangkuman 

hasil belajar selama sehari.
2. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)
3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 
yang telah diikuti.

4. guru mengingatkan siswa untuk selalu rajin belajar.
5. guru mengajak semua siswa berdo’a untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran.

15 menit

H. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN

 Spidol, Papan Tulis.
 Buku Siswa tema 6 : Organ tubuh Manusia dan Hewan kelas V (buku 

tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta: Kemendikbud, 2014).

I. PENILAIAN 

1. Kognitif

Selesaikan soal-soal kecepatan berikut!

a. Sebuah kapal berangkat dari pelabuhan pukul 9.00 dan sampai tujuan pukul 
11:00. Jika jarak yang ditempuh kapal 60 km, berapa kecepatan kapal?

b. Ayah mengendarai mobil selama jam dan menempuh jarak 20 km. 

Berapakah kecepatan mobil yang dikendarai ayah?

Kunci Jawaban

a. kecepatan = , waktu = 2 jam, jarak 60 km

	
	 = 30 km/jam



b. kecepatan = waktu = jam = 30 menit jarak 20 km

	
	 = 0,7 km/jam atau 700 m/jam

Keterangan :

Jawaban Benar = Skor 50

Jawaban Salah = Skor 0



2. Penilain Proses

PENILAIAN PROSES KELAS VA

Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan sikap peserta didik

No. Nama Siswa

Penilaian Sikap

Percaya Diri Disiplin Bekerja Sama

BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM

1. Ahmad Rafi Sutrisno

2. Aqila Hulwa Mufidah

3. Abdoludin Al-Ajhari

4 Aldila Nesya Putri

5 Alviola Naura Jannah

6 Diki Ardiansyah

7 Febriana Syafitri

8 Fida Izzatul Ulya



9 Ismatul Arifah

10 M. Qori Ilhamsyah

11 Maudi Fadilah Aulia

12 M. Bagoes Admaja

13 M. Meibi Ikhwanullah

14 M. Ilham Sanjaya

15 M. Fatir Ramadhan

16 M. Afif Fasa

17 Nasya Velinda Elizah

18 Risma Aulia

19 Reno Al-Fauzan

20 Selfi Dea Sari

21 Sani Julia Putri

22 Syahid Rafi Al-Fisani



23 Sadira Hani Saputri

24 Viola Oktaviani

25 Zulaikha Nurfajrina

KETERANGAN :
BT : Belum Terlihat
MT : Mulai Terlihat
MB : Mulai Berkembang
SM : Sudah Membudaya



Mengetahui, 
Guru Pamong,

Amam Farih, S.Pd.I M.Pd.I
NIP.

                                  Bandar lampung, 23 Februari 2018
            Peneliti,

                              Zahtia Auli Rahmi
                       NPM. 1311100055

Mengetahui,
Kepala MIN 09 Bandar Lampung

Fakihah, M.M.Pd

NIP: 196804211997032009



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

KELAS EKSPERIMEN

Nama Sekolah : MIN 09 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Matematika

Materi : Satuan Kuantitas

Pertemuan Ke : 1 (Satu)

Alokasi Waktu : 2 x 35 (1 x pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya. 
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR

3.6 Menentukan hubungan antar satuan kuantitas dalam kehidupan sehari-
hari (rim, lusin, kodi). 

4.13 Merumuskan dengan kalimat sendiri, membuat model matematika, dan 
memilih strategi yang efektif dalam memecahkan masalah nyata sehari-
hari yang berkaitan dengan konsep perbandingan, skala, dan hubungan 
antar kuantitas, serta memeriksa kebenaran jawabannya.

C. INDIKATOR

 Memahami kesetaraan antar satuan kuantitas (rim, lusin, kodi).
 Menuliskan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan konsep 

antar satuan kuantitas.



D. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Dengan menyelesaikan soal cerita yang melibatkan operasi hitung satuan 
kuantitas, siswa mampu menyelesaikan masalah sederhana dengan mandiri.

E. MATERI PEMBELAJARAN

 Berlatih menyelesaikan soal cerita dan memecahkan masalah sederhana 
dan melibatkan satuan kuantitas.

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, mengeksplorasi, 
mengasosiasi dan mengkomunikasikan)

 Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, 
ceramah.

 Teknik :  Pemberian Reward dan Punishment.

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (pertemuan ke-1)

No. Uraian kegiatan Waktu

1 Kegiatan Awal :
1. Guru masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan salam.
2. Guru mengajak siswa untuk berdo’a.
3. Guru memeriksa daftar hadir, kerapihan, posisi duduk saat 

akan mengikuti pembelajaran.
4. Guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat 

dalam mengikuti pembelajaran.
5. Guru menyampaikan materi yang akan dibelajarkan hari 

ini yaitu tentang “Satuan Kuantitas”
6. Guru melakukan apersepsi dengan memberi stimulus 

berupa pertanyaan tentang pengertian satuan kuantitas

15 menit

2 Kegiatan Inti :
1. Mengkomunikasikan.

a. Kegiatan dimulai dengan mengkomunikasikan kepada 
siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan.

2. Mengamati 
 siswa mengamati gambar konversi antar satuan 

kuantitas dengan cermat dan teliti.
 Guru menjelaskan materi satuan kuantitas secara 

umum.
 siswa mencermati setiap bagian yang terdapat dalam 

30 menit



cerita kontekstual tentang konsep satuan kuantitas.

3. Menanya
 siswa membaca cerita kontekstual tentang konsep 

satuan kuantitas.
 siswa diperkenankan bertanya terkait hal-hal yang 

kurang dipahami.
 siswa membaca intruksi pengerjaan soal di buku siswa 

secara mandiri.
4. Mengekplorasi

 Siswa menggali informasi dan membangun 
pengetahuan tentang cara mengkonversi satuan 
kuantitas.

 Siswa menghitung banyaknya benda dalam satuan 
lusin, kodi, rim, dan gros dengan benda yang ada di 
lingkungan sehari-hari.

 untuk siswa yang menyelesaikan soal dengan benar 
maka guru akan memberikan reward (penghargaan) 
berupa nilai tambahan. dengan nilai tambahan tersebut 
diharapkan agar siswa lebih semangat belajar.

 untuk siswa yang belum bisa menyelesaikan soal 
dengan benar maka guru akan memberikan 
punishment (hukuman) dengan cara mengurangi nilai 
siswa tersebut agar dia termotivasi untuk 
menyelesaikan soal dengan benar.

5. Mengasosiasi
 Siswa menyelesaikan tugas yang melibatkan satuan 

kuantitas
 siswa menuliskan jawaban pada kolom yang telah 

disediakan di buku siswa.
3 Penutup :

 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/rangkuman 
hasil belajar selama sehari.

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 
(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)

 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 
yang telah diikuti.

 guru mengingatkan siswa untuk selalu rajin belajar.
 guru mengajak semua siswa berdo’a untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran.

15 menit



H. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN

 Spidol, Papan tulis
 Buku Siswa tema 6 : Organ tubuh Manusia dan Hewan kelas V (buku 

tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta: Kemendikbud, 2014).

I. PENILAIAN 

1. Kognitif

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar

a. Dayu akan membeli ikat rambut disebuah toko. Di toko tersebut ada ada 5 
lusin ikat rambut. dayu membeli 2 lusin
5 Lusin = ……. buah
2 Lusin = ……. buah

b. Ibu Ayu seorang penjual kain batik. Ibu Ayu mempunyai persediaan 8 

Kodi kain batik. Hari ini Ibu Ayu sudah menjual kodi kain batik.

8 Kodi = ….. Potong

Kodi = ….. Potong

c. Pak Heri sebagai sebagai penjaga kios fotokopi. Di kios Pak Heri terdapat 

persediaan 6 Rim kertas foto kopi. Pak Heri sudah menggunakan 1 rim 

kertas untuk memfotokopi.
6 rim = ….. Lembar

1 rim = …. Lembar

d. Ibu Nita seorang penjahit. Ibu Nita mempunyai persedian gros kancing 

baju yang polos.

gros = …. Lusin

gros = ….. Buah

Kunci Jawaban

a. 5 Lusin = 60 Buah

Lusin = 6 Buah

b. 8 Kodi = 160 Potong

Kodi = 5 Potong

c. 6 rim = 3000 Lembar

1 rim = 750 Lembar

d. gros = 6 Lusin

gros = 72 Buah



Keterangan

1. Jawaban Benar = Skor 25
2. Jawaban Salah = Skor 0



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

KELAS EKSPERIMEN

Nama Sekolah : MIN 09 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Matematika

Materi : Satuan Kuantitas

Pertemuan Ke : 2 (Dua)

Alokasi Waktu : 2 x 35 (1 x pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya. 
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR

3.6 Menentukan hubungan antar satuan kuantitas dalam kehidupan sehari-
hari (rim, lusin, kodi). 

4.13 Merumuskan dengan kalimat sendiri, membuat model matematika, dan 
memilih strategi yang efektif dalam memecahkan masalah nyata sehari-
hari yang berkaitan dengan konsep perbandingan, skala, dan hubungan 
antar kuantitas, serta memeriksa kebenaran jawabannya.

C. INDIKATOR

 Menggunakan kesetaraan satuan dalam perhitungan atau pemecahan soal
 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan 

konsep hubungan antar satuan kuantitas.



D. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Dengan mengerjakan soal latihan, siswa mampu menyelesaikan operasi 
hitung yang melibatkan beberapa satuan kuantitas dengan teliti.

 dengan mengkonversi satuan kuantitas berbeda, siswa mampu 
membandingkan nilai kuantitas antar satuan dengan kritis.

E. MATERI PEMBELAJARAN

 Menyelesaikan soal yang berhubungan dengan satuan kuantitas.
 Menghubungkan satuan kuantitas berbeda yang nilainya sama banyak.

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, mengeksplorasi, 
mengasosiasi dan mengkomunikasikan)

 Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, 
ceramah.

 Teknik :  Pemberian Reward dan Punishment.

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (pertemuan ke-2)

No. Uraian kegiatan Waktu

1 Kegiatan Awal :
1. Guru masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan 

salam.
2. Guru mengajak siswa untuk berdo’a.
3. Guru memeriksa daftar hadir, kerapihan, posisi duduk 

saat akan mengikuti pembelajaran.
4. Guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat 

dalam mengikuti pembelajaran.
5. Guru menginformasikan materi yang akan 

dibelajarkan yaitu tentang “satuan kuantitas”

15 menit

2 Kegiatan Inti :
1. Mengkomunikasikan

 kegiatan dimulai dengan mengomunikasikan kepada 
siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan

 Guru menarik perhatian siswa dengan membacakan 
cerita kontekstual yang dilengkapi ilustrasi gambar. 
Cerita tersebut menstimulus siswa untuk memahami 
fenomena keseharian yang melibatkan berbagai satuan 
kuantitas (buku tematik siswa)

2. Mengamati
 siswa dibimbing untuk menguasai konsep konversi 

30 menit



antar satuan kuantitas.
 siswa dilatih untuk menggunakan semuai informasi 

dalam menyelesaikan operasi hitung yang melibatkan 
satuan kuantitas berbeda.

 siswa dilatih untuk membandingkan satuan kuantitas 
berbeda, namun memiliki nilai yang sama.

2. Menanya
 Guru menanyakan kepada siswa tentang materi yang 

sudah diajarkan pada minggu lalu tentang satuan 
kuantitas.

 siswa diperkenankan bertanya terkait hal-hal yang 
kurang dipahami. 

 siswa membaca intruksi pengerjaan soal di buku siswa 
secara mandiri.

3. Mengekplorasi
 Siswa mengerjakan soal latihan di buku siswa pada 

halaman 19 tentang satuan kuantitas.
 Siswa menghubungkan kelompok satuan kuantitas 

dengan menggunakan model konsep hitungan 
matematika. 

4. Mengasosiasi
 Siswa menyelesaikan tugas yang melibatkan satuan 

kuantitas
 siswa mengisi jawaban pada kertas latihan yang telah 

disediakan oleh guru.
 untuk siswa yang menyelesaikan soal dengan benar 

maka guru akan memberikan reward (penghargaan) 
berupa nilai tambahan. dengan nilai tambahan tersebut 
diharapkan agar siswa lebih semangat belajar.

 untuk siswa yang belum bisa menyelesaikan soal 
dengan benar maka guru akan memberikan 
punishment (hukuman) dengan cara mengurangi nilai 
siswa tersebut agar dia termotivasi untuk 
menyelesaikan soal dengan benar

3 Penutup :
1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/rangkuman 

hasil belajar selama sehari.
2. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)
3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 

15 menit



yang telah diikuti.
4. guru mengingatkan siswa untuk selalu rajin belajar.
5. guru mengajak semua siswa berdo’a untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran.

H. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN

 Spidol, Papan tulis
 Buku Siswa tema 6 : Organ tubuh Manusia dan Hewan kelas V (buku 

tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta: Kemendikbud, 2014).

I. PENILAIAN 

1. Kognitif

Isilah dengan bilangan yang benar

1. 2 lusin + 2 buah = …… buah

2. gros + 36 buah = …… lusin

3. 3 kodi – 15 potong = ….. potong

4. 2 rim -24 lembar = ….. lembar

5. 1 gros – 5 lusin + 8 buah = ….. buah

Kunci Jawaban

1. 26 buah

2. 7 lusin

3. 45 potong

4. 976 lembar

5. 92 buah

Keterangan 

1. Jawaban Benar = skor 20

2. Jawaban Salah = 0



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

KELAS EKSPERIMEN

Nama Sekolah : MIN 09 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Matematika

Materi : Satuan Kuantitas

Pertemuan Ke : 3 (Tiga)

Alokasi Waktu : 2 x 35 (1 x pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya. 
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR

3.6 Menentukan hubungan antar satuan kuantitas dalam kehidupan sehari-
hari (rim, lusin, kodi). 

4.13 Merumuskan dengan kalimat sendiri, membuat model matematika, dan 
memilih strategi yang efektif dalam memecahkan masalah nyata sehari-
hari yang berkaitan dengan konsep perbandingan, skala, dan hubungan 
antar kuantitas, serta memeriksa kebenaran jawabannya.

C. INDIKATOR

 Menentukan kesetaraan antar satuan kuantitas (rim, lusin, kodi)
 Menggunakan kesetaraan satuan dalam perhitungan atau pemecahan soal.
 Menerapkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan konsep perbandingan, skala, dan hubungan antar satuan 
kuantitas.



 Memeriksa kebenaran jawaban dalam menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan konsep perbandingan, skala, dan hubungan antar satuan 
kuantitas.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Dengan membaca cerita kontekstual yang disertai ilustrasi gambar, siswa 
mampu memahami langkah-langkah pemecahan masalah matematika yang 
melibatkan operasi hitung satuan kuantitas dengan cermat

 Dengan menyelesaikan soal cerita, siswa mampu memecahkan masalah 
matematika yang melibatkan operasi hitung satuan kuantitas dengan 
mandiri.

E. MATERI PEMBELAJARAN

 Mengamati gambar dan memahami langkah-langkah pemecahan masalah 
yang disajikan melalui cerita melibatkan operasi hitung satuan kuantitas.

 Berlatih menyelesaikan soal problem solving yang melibatkan satuan 
kuantitas.

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, mengeksplorasi, 
mengasosiasi dan mengkomunikasikan)

 Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, 
ceramah.

 Teknik :  Pemberian Reward dan Punishment.

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (pertemuan ke-3)

No. Uraian kegiatan Waktu

1 Kegiatan Awal :
1. Guru masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan 

salam.
2. Guru mengajak siswa untuk berdo’a.
3. Guru memeriksa daftar hadir, kerapihan, posisi duduk 

saat akan mengikuti pembelajaran.
4. Guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat 

dalam mengikuti pembelajaran.
5. Guru Menginformasikan materi yang akan 

dibelajarkan yaitu tentang “Satuan Kuantitas”

15 menit

2 Kegiatan Inti :
1. Mengkomunikasikan 

 Kegiatan dimulai dengan mengkomunikasikan kepada 

30 menit



siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan.
 Guru membacakan cerita yang melibatkan operasi 

hitung antar satuan kuantitas. Siswa mendengarkan 
cerita.

2. Mengamati 
 siswa bisa melihat dan mengamati gambar yang 

terdapat di buku siswa.
3. Menanya

 Rasa ingin tahu siswa distimulus dengan melakukan 
tanya-jawab untuk menyelesaikan persoalan yang 
terdapat di dalam cerita.

4. Mengekplorasi
 Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan latihan 

berupa soal cerita.
 untuk siswa yang menyelesaikan soal dengan benar 

maka guru akan memberikan reward (penghargaan) 
berupa nilai tambahan. dengan nilai tambahan tersebut 
diharapkan agar siswa lebih semangat belajar.

 untuk siswa yang belum bisa menyelesaikan soal 
dengan benar maka guru akan memberikan 
punishment (hukuman) dengan cara mengurangi nilai 
siswa tersebut agar dia termotivasi untuk 
menyelesaikan soal dengan benar.

5. Mengasosiasi
 Dengan mengerjakan soal cerita, siswa dituntut untuk 

mengasosiasi pemahaman awalnya tentang konsep, 
konversi, dan operasi hitung satuan kuantitas.

 Guru meminta siswa menyampaikan hasil kerjanya di 
depan kelas dan saling bertukar pendapat dengan 
siswa lain mengenai langkah-langkah penyelesaian 
soal.

3 Penutup :
 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/rangkuman 

hasil belajar selama sehari.
 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)
 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 
yang telah diikuti.

 guru mengingatkan siswa untuk selalu rajin belajar.
 guru mengajak semua siswa berdo’a untuk mengakhiri 

15 menit



kegiatan pembelajaran.

H. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN

 Spidol, Papan tulis
 Buku Siswa tema 6 : Organ tubuh Manusia dan Hewan kelas V (buku 

tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta: Kemendikbud, 2014).

I. PENILAIAN 

1. Kognitif

selesaikan Permasalahan – Permasalahan berikut.

a. Ibu Fatma membeli 8 lusin gelas. ia mendapat hadiah 4 gelas sebagai bonus 
berapa banyak gelas ibu fatma seluruhnya?

b. Pak Rahman mempunyai persediaan kertas sebanyak 5 rim lebih 180 lembar. 
setelah dilihat ternyata terdapat 35 lembar kertas rusak. berapa banyak kertas 
yang masih bagus?

c. Aulia mempunyai 1 gros manik-manik. Aulia menggunakan 8 lusin 7 buah 

manik-manik untuk membuat kalung. Berapa sisa manik-manik Aulia?
d. Menjelang hari raya, Pak Burhan membeli 2 kodi baju. Pak Burhan membeli 

lagi 4 lusin baju Berapa buah baju yang dibeli Pak Burhan semuanya?

Kunci Jawaban

a. 8 lusin gelas = 8 x 12 =  96 gelas
96 gelas + 4 gelas = 100 gelas
jadi banyak gelas Ibu Fatma adalah 100 gelas

b. 5 rim kertas = 5 x 500 = 2500 lembar 
2500  lembar + 180 lembar – 35 lembar = 2.645 lembar / 5 rim lebih  145 
lembar
Jadi banyak kertas yang masih bagus adalah 2.645 lembar / 5 rim lebih  145 
lembar

c. 1 gros = 216 Manik

8 lusin = 96 Manik + 7 Manik = 103 Manik-manik
216 Manik-manik – 103 Manik-manik  = 113 manik
Jadi sisa manik-manik Aulia adalah 113



d. 2 kodi = 40 buah, 4 lusin = 48 buah
40 buah baju + 48 buah baju = 88 baju
jadi baju yang dibeli pak Burhan semuanya adalah 88 baju

Keterangan :

Jawaban benar : 25
Jawaban salah : 0



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

KELAS EKSPERIMEN

Nama Sekolah : MIN 09 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Matematika

Materi : Konsep kecepatan Jarak dan Waktu

Pertemuan Ke : 4 (Empat)

Alokasi Waktu : 2 x 35 (1 x pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya. 
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR

4.6 Mencatat jarak dan waktu tempuh berbagai benda yang bergerak ke dalam 
tabel untuk memahami konsep kecepatan sebagai hasil bagi antara jarak 
dan waktu dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah.

C. INDIKATOR
 Menghitung hasil bagi antara jarak dan waktu yang ditempuh berbagai 

benda bergerak.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Dengan menyelesaikan soal cerita, siswa mampu memecahkan masalah 
matematika yang melibatkan operasi hitung satuan kuantitas dengan 
mandiri.



E. MATERI PEMBELAJARAN

 Memecahkan masalah matematika yang melibatkan konsep kecepatan, 
jarak dan waktu

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, mengeksplorasi, 
mengasosiasi dan mengkomunikasikan)

 Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, 
ceramah.

 Teknik :  Pemberian Reward dan Punishment.

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (pertemuan ke-4)

No. Uraian kegiatan Waktu

1 Kegiatan Awal :
1. Guru masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan 

salam.
2. Guru mengajak siswa untuk berdo’a.
3. Guru memeriksa daftar hadir, kerapihan, posisi duduk 

saat akan mengikuti pembelajaran.
4. Guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat 

dalam mengikuti pembelajaran.
5. Guru Menginformasikan materi yang akan 

dibelajarkan yaitu tentang “Konsep kecepatan, jarak 
dan waktu”

15 menit

2 Kegiatan Inti :
1. Mengkomunikasikan 
 Kegiatan dimulai dengan mengkomunikasikan kepada 

siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan.
2. Mengamati 
 siswa mengamati dan mencermati soal cerita yang ada 

disajikan dalam buku siswa.
3. Menanya
 Rasa ingin tahu siswa distimulus dengan melakukan 

tanya-jawab untuk menyelesaikan persoalan yang 
terdapat di dalam cerita.

4. Mengekplorasi
 Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan latihan 

berupa soal cerita.
 Siswa mengidentifikasikan informasi-informasi 

penting yang mereka dapatkan dalam uraian cerita 

30 menit



persoalan matematika.
 untuk siswa yang menyelesaikan soal dengan benar 

maka guru akan memberikan reward (penghargaan) 
berupa nilai tambahan. dengan nilai tambahan tersebut 
diharapkan agar siswa lebih semangat belajar.

 untuk siswa yang belum bisa menyelesaikan soal 
dengan benar maka guru akan memberikan 
punishment (hukuman) dengan cara mengurangi nilai 
siswa tersebut agar dia termotivasi untuk 
menyelesaikan soal dengan benar.

5. Mengasosiasi
 Siswa menggunakan pemahaman dan keterampilannya 

mengenai kecepatan, jarak dan waktu dalam 
menyelesaikan persolan-persoalan matematika yang 
disajikan.

 Selanjutnya secara mandiri, siswa mengerjakan soal-
soal latihan yang berkaitan dengan konsep kecepatan

3 Penutup :
1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/rangkuman 

hasil belajar selama sehari.
2. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)
3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 
yang telah diikuti.

4. guru mengingatkan siswa untuk selalu rajin belajar.
5. guru mengajak semua siswa berdo’a untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran.

15 menit

H. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN

 Buku Siswa tema 6 : Organ tubuh Manusia dan Hewan kelas V (buku 
tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta: Kemendikbud, 2014).


I. PENILAIAN 

1. Kognitif

Selesaikan soal-soal kecepatan berikut!

a. Sebuah kapal berangkat dari pelabuhan pukul 9.00 dan sampai tujuan pukul 
11:00. Jika jarak yang ditempuh kapal 60 km, berapa kecepatan kapal?



b. Ayah mengendarai mobil selama jam dan menempuh jarak 20 km. 

Berapakah kecepatan mobil yang dikendarai ayah?

Kunci Jawaban

a. kecepatan = , waktu = 2 jam, jarak 60 km

	
	 = 30 km/jam

b. kecepatan = waktu = jam = 30 menit jarak 20 km

	
	 = 0,7 km/jam atau 700 m/jam

Keterangan :

Jawaban Benar = Skor 50

Jawaban Salah = Skor 0



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

KELAS EKSPERIMEN

Nama Sekolah : MIN 09 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Matematika

Materi : Satuan Kuantitas

Pertemuan Ke : 2 (Dua)

Alokasi Waktu : 2 x 35 (1 x pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya. 
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR

3.6 Menentukan hubungan antar satuan kuantitas dalam kehidupan sehari-
hari (rim, lusin, kodi). 

4.13 Merumuskan dengan kalimat sendiri, membuat model matematika, dan 
memilih strategi yang efektif dalam memecahkan masalah nyata sehari-
hari yang berkaitan dengan konsep perbandingan, skala, dan hubungan 
antar kuantitas, serta memeriksa kebenaran jawabannya.

C. INDIKATOR

 Menggunakan kesetaraan satuan dalam perhitungan atau pemecahan soal
 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan 

konsep hubungan antar satuan kuantitas.



D. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Dengan mengerjakan soal latihan, siswa mampu menyelesaikan operasi 
hitung yang melibatkan beberapa satuan kuantitas dengan teliti.

 dengan mengkonversi satuan kuantitas berbeda, siswa mampu 
membandingkan nilai kuantitas antar satuan dengan kritis.

E. MATERI PEMBELAJARAN

 Menyelesaikan soal yang berhubungan dengan satuan kuantitas.
 Menghubungkan satuan kuantitas berbeda yang nilainya sama banyak.

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, mengeksplorasi, 
mengasosiasi dan mengkomunikasikan)

 Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, 
ceramah.

 Teknik :  Pemberian Reward dan Punishment.

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (pertemuan ke-2)

No. Uraian kegiatan Waktu

1 Kegiatan Awal :
1. Guru masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan 

salam.
2. Guru mengajak siswa untuk berdo’a.
3. Guru memeriksa daftar hadir, kerapihan, posisi duduk 

saat akan mengikuti pembelajaran.
4. Guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat 

dalam mengikuti pembelajaran.
5. Guru menginformasikan materi yang akan 

dibelajarkan yaitu tentang “satuan kuantitas”

15 menit

2 Kegiatan Inti :
1. Mengkomunikasikan

 kegiatan dimulai dengan mengomunikasikan kepada 
siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan

 Guru menarik perhatian siswa dengan membacakan 
cerita kontekstual yang dilengkapi ilustrasi gambar. 
Cerita tersebut menstimulus siswa untuk memahami 
fenomena keseharian yang melibatkan berbagai satuan 
kuantitas (buku tematik siswa)

2. Mengamati
 siswa dibimbing untuk menguasai konsep konversi 

30 menit



antar satuan kuantitas.
 siswa dilatih untuk menggunakan semuai informasi 

dalam menyelesaikan operasi hitung yang melibatkan 
satuan kuantitas berbeda.

 siswa dilatih untuk membandingkan satuan kuantitas 
berbeda, namun memiliki nilai yang sama.

2. Menanya
 Guru menanyakan kepada siswa tentang materi yang 

sudah diajarkan pada minggu lalu tentang satuan 
kuantitas.

 siswa diperkenankan bertanya terkait hal-hal yang 
kurang dipahami. 

 siswa membaca intruksi pengerjaan soal di buku siswa 
secara mandiri.

3. Mengekplorasi
 Siswa mengerjakan soal latihan di buku siswa pada 

halaman 19 tentang satuan kuantitas.
 Siswa menghubungkan kelompok satuan kuantitas 

dengan menggunakan model konsep hitungan 
matematika. 

4. Mengasosiasi
 Siswa menyelesaikan tugas yang melibatkan satuan 

kuantitas
 siswa mengisi jawaban pada kertas latihan yang telah

disediakan oleh guru.
 untuk siswa yang menyelesaikan soal dengan benar 

maka guru akan memberikan reward (penghargaan) 
berupa nilai tambahan. dengan nilai tambahan tersebut 
diharapkan agar siswa lebih semangat belajar.

 untuk siswa yang belum bisa menyelesaikan soal 
dengan benar maka guru akan memberikan 
punishment (hukuman) dengan cara mengurangi nilai 
siswa tersebut agar dia termotivasi untuk 
menyelesaikan soal dengan benar

3 Penutup :
1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/rangkuman 

hasil belajar selama sehari.
2. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)
3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 

15 menit



yang telah diikuti.
4. guru mengingatkan siswa untuk selalu rajin belajar.
5. guru mengajak semua siswa berdo’a untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran.

H. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN

 Spidol, Papan tulis
 Buku Siswa tema 6 : Organ tubuh Manusia dan Hewan kelas V (buku 

tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta: Kemendikbud, 2014).

I. PENILAIAN 

1. Kognitif

Isilah dengan bilangan yang benar

1. 2 lusin + 2 buah = …… buah

2. gros + 36 buah = …… lusin

3. 3 kodi – 15 potong = ….. potong

4. 2 rim -24 lembar = ….. lembar

5. 1 gros – 5 lusin + 8 buah = ….. buah

Kunci Jawaban

1. 26 buah

2. 7 lusin

3. 45 potong

4. 976 lembar

5. 92 buah

Keterangan 

1. Jawaban Benar = skor 20

2. Jawaban Salah = 0



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

KELAS EKSPERIMEN

Nama Sekolah : MIN 09 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Matematika

Materi : Satuan Kuantitas

Pertemuan Ke : 3 (Tiga)

Alokasi Waktu : 2 x 35 (1 x pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya. 
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR

3.6 Menentukan hubungan antar satuan kuantitas dalam kehidupan sehari-
hari (rim, lusin, kodi). 

4.13 Merumuskan dengan kalimat sendiri, membuat model matematika, dan 
memilih strategi yang efektif dalam memecahkan masalah nyata sehari-
hari yang berkaitan dengan konsep perbandingan, skala, dan hubungan 
antar kuantitas, serta memeriksa kebenaran jawabannya.

C. INDIKATOR

 Menentukan kesetaraan antar satuan kuantitas (rim, lusin, kodi)
 Menggunakan kesetaraan satuan dalam perhitungan atau pemecahan soal.
 Menerapkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan konsep perbandingan, skala, dan hubungan antar satuan 
kuantitas.



 Memeriksa kebenaran jawaban dalam menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan konsep perbandingan, skala, dan hubungan antar satuan 
kuantitas.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Dengan membaca cerita kontekstual yang disertai ilustrasi gambar, siswa 
mampu memahami langkah-langkah pemecahan masalah matematika yang 
melibatkan operasi hitung satuan kuantitas dengan cermat

 Dengan menyelesaikan soal cerita, siswa mampu memecahkan masalah 
matematika yang melibatkan operasi hitung satuan kuantitas dengan 
mandiri.

E. MATERI PEMBELAJARAN

 Mengamati gambar dan memahami langkah-langkah pemecahan masalah 
yang disajikan melalui cerita melibatkan operasi hitung satuan kuantitas.

 Berlatih menyelesaikan soal problem solving yang melibatkan satuan 
kuantitas.

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, mengeksplorasi, 
mengasosiasi dan mengkomunikasikan)

 Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, 
ceramah.

 Teknik :  Pemberian Reward dan Punishment.

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (pertemuan ke-3)

No. Uraian kegiatan Waktu

1 Kegiatan Awal :
1. Guru masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan 

salam.
2. Guru mengajak siswa untuk berdo’a.
3. Guru memeriksa daftar hadir, kerapihan, posisi duduk 

saat akan mengikuti pembelajaran.
4. Guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat 

dalam mengikuti pembelajaran.
5. Guru Menginformasikan materi yang akan 

dibelajarkan yaitu tentang “Satuan Kuantitas”

15 menit

2 Kegiatan Inti :
1. Mengkomunikasikan 

 Kegiatan dimulai dengan mengkomunikasikan kepada 

30 menit



siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan.
 Guru membacakan cerita yang melibatkan operasi 

hitung antar satuan kuantitas. Siswa mendengarkan 
cerita.

2. Mengamati 
 siswa bisa melihat dan mengamati gambar yang 

terdapat di buku siswa.
3. Menanya

 Rasa ingin tahu siswa distimulus dengan melakukan 
tanya-jawab untuk menyelesaikan persoalan yang 
terdapat di dalam cerita.

4. Mengekplorasi
 Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan latihan 

berupa soal cerita.
 untuk siswa yang menyelesaikan soal dengan benar 

maka guru akan memberikan reward (penghargaan) 
berupa nilai tambahan. dengan nilai tambahan tersebut 
diharapkan agar siswa lebih semangat belajar.

 untuk siswa yang belum bisa menyelesaikan soal 
dengan benar maka guru akan memberikan 
punishment (hukuman) dengan cara mengurangi nilai 
siswa tersebut agar dia termotivasi untuk 
menyelesaikan soal dengan benar.

5. Mengasosiasi
 Dengan mengerjakan soal cerita, siswa dituntut untuk 

mengasosiasi pemahaman awalnya tentang konsep, 
konversi, dan operasi hitung satuan kuantitas.

 Guru meminta siswa menyampaikan hasil kerjanya di 
depan kelas dan saling bertukar pendapat dengan 
siswa lain mengenai langkah-langkah penyelesaian 
soal.

3 Penutup :
 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/rangkuman 

hasil belajar selama sehari.
 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)
 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 
yang telah diikuti.

 guru mengingatkan siswa untuk selalu rajin belajar.
 guru mengajak semua siswa berdo’a untuk mengakhiri 

15 menit



kegiatan pembelajaran.

H. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN

 Spidol, Papan tulis
 Buku Siswa tema 6 : Organ tubuh Manusia dan Hewan kelas V (buku 

tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta: Kemendikbud, 2014).

I. PENILAIAN 

1. Kognitif

selesaikan Permasalahan – Permasalahan berikut.

a. Ibu Fatma membeli 8 lusin gelas. ia mendapat hadiah 4 gelas sebagai bonus 
berapa banyak gelas ibu fatma seluruhnya?

b. Pak Rahman mempunyai persediaan kertas sebanyak 5 rim lebih 180 lembar. 
setelah dilihat ternyata terdapat 35 lembar kertas rusak. berapa banyak kertas 
yang masih bagus?

c. Aulia mempunyai 1 gros manik-manik. Aulia menggunakan 8 lusin 7 buah 

manik-manik untuk membuat kalung. Berapa sisa manik-manik Aulia?
d. Menjelang hari raya, Pak Burhan membeli 2 kodi baju. Pak Burhan membeli 

lagi 4 lusin baju Berapa buah baju yang dibeli Pak Burhan semuanya?

Kunci Jawaban

a. 8 lusin gelas = 8 x 12 =  96 gelas
96 gelas + 4 gelas = 100 gelas
jadi banyak gelas Ibu Fatma adalah 100 gelas

b. 5 rim kertas = 5 x 500 = 2500 lembar 
2500  lembar + 180 lembar – 35 lembar = 2.645 lembar / 5 rim lebih  145 
lembar
Jadi banyak kertas yang masih bagus adalah 2.645 lembar / 5 rim lebih  145 
lembar

c. 1 gros = 216 Manik

8 lusin = 96 Manik + 7 Manik = 103 Manik-manik
216 Manik-manik – 103 Manik-manik  = 113 manik
Jadi sisa manik-manik Aulia adalah 113



d. 2 kodi = 40 buah, 4 lusin = 48 buah
40 buah baju + 48 buah baju = 88 baju
jadi baju yang dibeli pak Burhan semuanya adalah 88 baju

Keterangan :

Jawaban benar : 25
Jawaban salah : 0



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

KELAS EKSPERIMEN

Nama Sekolah : MIN 09 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Matematika

Materi : Konsep kecepatan Jarak dan Waktu

Pertemuan Ke : 4 (Empat)

Alokasi Waktu : 2 x 35 (1 x pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya. 
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis 
dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR

4.6 Mencatat jarak dan waktu tempuh berbagai benda yang bergerak ke 
dalam tabel untuk memahami konsep kecepatan sebagai hasil bagi 
antara jarak dan waktu dan menggunakannya dalam penyelesaian 
masalah.

C. INDIKATOR
 Menghitung hasil bagi antara jarak dan waktu yang ditempuh berbagai 

benda bergerak.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Dengan menyelesaikan soal cerita, siswa mampu memecahkan 
masalah matematika yang melibatkan operasi hitung satuan kuantitas 
dengan mandiri.

E. MATERI PEMBELAJARAN

 Memecahkan masalah matematika yang melibatkan konsep kecepatan, 
jarak dan waktu



F. METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, mengeksplorasi, 
mengasosiasi dan mengkomunikasikan)

 Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, 
ceramah.

 Teknik :  Pemberian Reward dan Punishment.

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (pertemuan ke-4)

No. Uraian kegiatan Waktu

1 Kegiatan Awal :
1. Guru masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan 

salam.
2. Guru mengajak siswa untuk berdo’a.
3. Guru memeriksa daftar hadir, kerapihan, posisi 

duduk saat akan mengikuti pembelajaran.
4. Guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat 

dalam mengikuti pembelajaran.
5. Guru Menginformasikan materi yang akan 

dibelajarkan yaitu tentang “Konsep kecepatan, jarak 
dan waktu”

15 menit

2 Kegiatan Inti :
1. Mengkomunikasikan 
 Kegiatan dimulai dengan mengkomunikasikan 

kepada siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan.
2. Mengamati 
 siswa mengamati dan mencermati soal cerita yang 

ada disajikan dalam buku siswa.
3. Menanya
 Rasa ingin tahu siswa distimulus dengan melakukan 

tanya-jawab untuk menyelesaikan persoalan yang 
terdapat di dalam cerita.

4. Mengekplorasi
 Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan 

latihan berupa soal cerita.
 Siswa mengidentifikasikan informasi-informasi 

penting yang mereka dapatkan dalam uraian cerita 
persoalan matematika.

 untuk siswa yang menyelesaikan soal dengan benar 
maka guru akan memberikan reward (penghargaan) 
berupa nilai tambahan. dengan nilai tambahan 
tersebut diharapkan agar siswa lebih semangat 
belajar.

 untuk siswa yang belum bisa menyelesaikan soal 

30 menit



dengan benar maka guru akan memberikan 
punishment (hukuman) dengan cara mengurangi nilai 
siswa tersebut agar dia termotivasi untuk 
menyelesaikan soal dengan benar.

5. Mengasosiasi
 Siswa menggunakan pemahaman dan 

keterampilannya mengenai kecepatan, jarak dan 
waktu dalam menyelesaikan persolan-persoalan 
matematika yang disajikan.

 Selanjutnya secara mandiri, siswa mengerjakan soal-
soal latihan yang berkaitan dengan konsep kecepatan

3 Penutup :
1. Bersama-sama siswa membuat 

kesimpulan/rangkuman hasil belajar selama sehari.
2. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)
3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 
yang telah diikuti.

4. guru mengingatkan siswa untuk selalu rajin belajar.
5. guru mengajak semua siswa berdo’a untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran.

15 menit

H. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN

 Buku Siswa tema 6 : Organ tubuh Manusia dan Hewan kelas V (buku 
tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta: Kemendikbud, 2014).


I. PENILAIAN 

1. Kognitif

Selesaikan soal-soal kecepatan berikut!

a. Sebuah kapal berangkat dari pelabuhan pukul 9.00 dan sampai tujuan 
pukul 11:00. Jika jarak yang ditempuh kapal 60 km, berapa kecepatan 
kapal?

b. Ayah mengendarai mobil selama jam dan menempuh jarak 20 km. 

Berapakah kecepatan mobil yang dikendarai ayah?

Kunci Jawaban

a. kecepatan = , waktu = 2 jam, jarak 60 km

	
	 = 30 km/jam



b. kecepatan = waktu = jam = 30 menit jarak 20 km

	
	 = 0,7 km/jam atau 700 m/jam

Keterangan :

Jawaban Benar = Skor 50

Jawaban Salah = Skor 0



Lampiran 16
Uji Normalitas Kelas Eksperimen

No. Responden xi xi- x bar zi F(zi) S(zi) F(zi)-S(zi) |F(zi)-S(zi)|
1 Reno Alfauzan 60 -13.56 -1.62549737 0.052028312 0.04 0.012028312 0.012028312
2 M. Bagoes Admaja 62 -11.56 -1.385748496 0.082911857 0.08 0.002911857 0.002911857
3 Aldila Nesya Putri 65 -8.56 -1.026125184 0.152416291 0.12 0.032416291 0.032416291
4 Risma Aulia 65 -8.56 -1.026125184 0.152416291 0.16 -0.007583709 0.007583709
5 Febriana Safitri 66 -7.56 -0.906250746 0.182401574 0.2 -0.017598426 0.017598426
6 Fida Izzatul Ulya 66 -7.56 -0.906250746 0.182401574 0.24 -0.057598426 0.057598426
7 A. Rafi S 67 -6.56 -0.786376309 0.215823529 0.28 -0.064176471 0.064176471
8 M. Ilham Sanjaya 67 -6.56 -0.786376309 0.215823529 0.32 -0.104176471 0.104176471
9 Sany Julia P 70 -3.56 -0.426752997 0.334779623 0.36 -0.025220377 0.025220377

10 Selvi Dea Sari 70 -3.56 -0.426752997 0.334779623 0.4 -0.065220377 0.065220377
11 Alviola Naura Jannah 71 -2.56 -0.30687856 0.379467905 0.44 -0.060532095 0.060532095
12 Zulaikha Nur Fajrina 71 -2.56 -0.30687856 0.379467905 0.48 -0.100532095 0.100532095
13 Sadira Hanny Saputri 72 -1.56 -0.187004122 0.4258287 0.52 -0.0941713 0.0941713
14 Syahid Raffi Al-Fitsani 72 -1.56 -0.187004122 0.4258287 0.56 -0.1341713 0.1341713
15 Aqila Hulwah Mufidah 74 0.44 0.052744752 0.521032359 0.6 -0.078967641 0.078967641
16 Maudi Fadilah Aulia 74 0.44 0.052744752 0.521032359 0.64 -0.118967641 0.118967641
17 Abdoludin Al-Jauhari 76 2.44 0.292493627 0.615045384 0.68 -0.064954616 0.064954616
18 M. Fathir R 80 6.44 0.771991377 0.779940233 0.72 0.059940233 0.059940233
19 Dicky Ardiansyah 80 6.44 0.771991377 0.779940233 0.76 0.019940233 0.019940233
20 M. Meibi Ikhwanullah 80 6.44 0.771991377 0.779940233 0.8 -0.020059767 0.020059767
21 Ismatul Arifah 83 9.44 1.131614689 0.871101769 0.84 0.031101769 0.031101769
22 M. Qori Ilhamsyah 84 10.44 1.251489126 0.894621961 0.88 0.014621961 0.014621961
23 Nasya Felinda Elizah 86 12.44 1.491238001 0.93205049 0.92 0.01205049 0.01205049
24 Viola Oktaviani 88 14.44 1.730986875 0.958272947 0.96 -0.001727053 0.001727053
25 M. Afif Pasha 90 16.44 1.97073575 0.975622945 1 -0.024377055 0.024377055

∑x 1839
X bar 73.56

S 8.3421
Ltabel 0.173
Lhitung 0.1342

Kesimpulan Karena Lhitung < Ltabel maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal.



Lampiran 17
Uji Normalitas Kelas Kontrol

No. Responden xi xi- x bar zi F(zi) S(zi) F(zi)-S(zi) |F(zi)-S(zi)|
1 Alysa Putri S 56 -12.42857143 -1.645379956 0.04994574 0.047619048 0.002326693 0.002326693
2 Tri Mulyani 57 -11.42857143 -1.512993063 0.065140711 0.095238095 -0.030097385 0.030097385
3 Aqel Elma Putri 60 -8.428571429 -1.115832384 0.132246945 0.142857143 -0.010610198 0.010610198
4 Intan Pratiwi 60 -8.428571429 -1.115832384 0.132246945 0.19047619 -0.058229246 0.058229246
5 Anggi Nurhayati 64 -4.428571429 -0.586284812 0.278842068 0.238095238 0.04074683 0.04074683
6 Nabila Syifa Kayana 64 -4.428571429 -0.586284812 0.278842068 0.285714286 -0.006872218 0.006872218
7 M. Dzaki 65 -3.428571429 -0.453897919 0.324951151 0.333333333 -0.008382183 0.008382183
8 Siti Hajar Mumtazah 65 -3.428571429 -0.453897919 0.324951151 0.380952381 -0.05600123 0.05600123
9 Fara Putri Zahra 66 -2.428571429 -0.321511026 0.373911579 0.428571429 -0.05465985 0.05465985

10 Kevin Saputra 66 -2.428571429 -0.321511026 0.373911579 0.476190476 -0.102278897 0.102278897
11 Hadistira 67 -1.428571429 -0.189124133 0.424997764 0.523809524 -0.09881176 0.09881176
12 Najwa Salsabila 69 0.571428571 0.075649653 0.530151084 0.571428571 -0.041277487 0.041277487
13 Friska Qurrotul Aini 70 1.571428571 0.208036546 0.582399784 0.619047619 -0.036647835 0.036647835
14 Najla Tri Alifah 70 1.571428571 0.208036546 0.582399784 0.666666667 -0.084266883 0.084266883
15 Rahmaliya Syahrani 70 1.571428571 0.208036546 0.582399784 0.714285714 -0.13188593 0.13188593
16 Raffi Pratama 72 3.571428571 0.472810332 0.681825749 0.761904762 -0.080079013 0.080079013
17 Ikhwan Nur Rohim 74 5.571428571 0.737584118 0.769616395 0.80952381 -0.039907414 0.039907414
18 Satrio 80 11.57142857 1.531905476 0.937227119 0.857142857 0.080084262 0.080084262
19 Salsabila 80 11.57142857 1.531905476 0.937227119 0.904761905 0.032465214 0.032465214
20 Bunga Audriana 80 11.57142857 1.531905476 0.937227119 0.952380952 -0.015153833 0.015153833
21 Sabrina Hanum 82 13.57142857 1.796679262 0.963806723 1 -0.036193277 0.036193277

∑x 1437
X bar 68.429

S 7.5536
Ltabel 0.19
Lhitung 0.1319

Kesimpulan Karena Lhitung < Ltabel maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal.



Lampiran 18
UJI HOMOGENITAS

KELAS EKSPERIMEN KELAS KONTROL
No Responden X X^2 Responden Y Y^2
1 Reno Alfauzan 60 3600 Alysa Putri S 56 3136
2 M. Bagoes Admaja 62 3844 Tri Mulyani 57 3249
3 Aldila Nesya Putri 65 4225 Aqel Elma Putri 60 3600
4 Risma Aulia 65 4225 Intan Pratiwi 60 3600
5 Febriana Safitri 66 4356 Anggi Nurhayati 64 4096
6 Fida Izzatul Ulya 66 4356 Nabila Syifa Kayana 64 4096
7 A. Rafi S 67 4489 M. Dzaki 65 4225
8 M. Ilham Sanjaya 67 4489 Siti Hajar Mumtazah 65 4225
9 Sany Julia P 70 4900 Fara Putri Zahra 66 4356

10 Selvi Dea Sari 70 4900 Kevin Saputra 66 4356
11 Alviola Naura Jannah 71 5041 Hadistira 67 4489
12 Zulaikha Nur Fajrina 71 5041 Najwa Salsabila 69 4761
13 Sadira Hanny Saputri 72 5184 Friska Qurrotul Aini 70 4900
14 Syahid Raffi Al-Fitsani 72 5184 Najla Tri Alifah 70 4900
15 Aqila Hulwah Mufidah 74 5476 Rahmaliya Syahrani 70 4900
16 Maudi Fadilah Aulia 74 5476 Raffi Pratama 72 5184
17 Abdoludin Al-Jauhari 76 5776 Ikhwan Nur Rohim 74 5476
18 M. Fathir R 80 6400 Satrio 80 6400
19 Dicky Ardiansyah 80 6400 Salsabila 80 6400
20 M. Meibi Ikhwanullah 80 6400 Bunga Audriana 80 6400
21 Ismatul Arifah 83 6889 Sabrina Hanum 82 6724
22 M. Qori Ilhamsyah 84 7056 ∑X 1437
23 Nasya Felinda Elizah 86 7396 X bar 68.428571
24 Viola Oktaviani 88 7744 ∑X^2 2064969
25 M. Afif Pasha 90 8100 n∑X^2 43364349

∑X 1839 n(n-1) 420
X bar 73.56 S^2 43359432
∑X^2 3381921

n∑X^2 84548025
n(n-1) 600
S^2 84542388.5

Fhitung 1.94980386
Ftabel 2.04539846

kesimpulan : Fhitung < Ftabel maka data homogen



Lampiran 19
UJI T INDEPENDEN

No. Nilai Kelas Eksperimen Nilai  Kelas Kontrol
1 60 56
2 62 57
3 65 60
4 65 60
5 66 64
6 66 64
7 67 65
8 67 65
9 70 66

10 70 66
11 71 67
12 71 69
13 72 70
14 72 70
15 74 70
16 74 72
17 76 74
18 80 80
19 80 80
20 80 80
21 83 82
22 84 68.429
23 86 57.057
24 88
25 90

X bar 73.560

si
2 69.590

n1 25

n2 21

1/n1 0.040

1/n2 0.048

sp
2 63.893

sp 7.993

thitung 2.169

ttabel 2.015
kesimpulan :  t hitung > t tabel, maka H0 ditolak 
maka terdapat pengaruh pemberian reward dan punishment 
terhadap motivasi belajar peserta didik kelas V MIN 09 Bandar Lampung
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