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ABSTRAK 

 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING BERBANTU 

MEDIA TANGRAM TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA KELAS 

V DI SDN 01 WAY DADI SUKARAME BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh : 

 

NEVA SUNDARIYAWATI 

 

 Hasil belajar matematika adalah kemampuan yang didapat peserta didik 

dengan cara mengukur kemampuan pengetahuan peserta didik. Berdasarkan pra 

penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik di SDN 01 Way Dadi 

Bandar Lampung masih rendah, hal ini disebabkan kurang bervariasi proses 

pembelajaran. Maka peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh hasil belajar 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran problem solving berbantu 

media tangram terhadap hasil belajar peserta didik. 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian Quasy experimental design. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik acak. Sampel dalam penelitian ini 

adalah peserta didik kelas VB sebagai kelas eksperimen dan VC sebagai kelas 

kontrol, yang kemudian dilakukan uji instrumen diuji coba pada kelas VA dan 

dihitung validitas, tingkat kesukaran, dan reliabilitas. Uji hipotesis penelitian 

menggunakan uji t , sebelum dilakukan uji t data diuji prasayarat analisisnya terlebih 

dahulu yaitu dengan menggunakan nomalitas, homogenitas dan uji N-Gain. 

 Berdasarkan hasil analisis dengan taraf 5% diperoleh thitung =  2,768 > 1,996 

dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh model pembelajaran problem solving berbantu media tangram terhadap 

hasil belajar matematika dan hasil belajar matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran problem solving berbantu media tangram lebih baik daripada hasil 

belajar matematika dengan menggunakan model pembelajaran explicit instruction. 

Dengan menggunakan uji N-Gain didapat nilai rata-rata sebesar 0,349 sehingga 

tingkat keberhasilan peserta didik setelah belajar mengajar dikategorikan pada tingkat 

sedang.  

 

 

Kata kunci : Model Pembelejaran Problem Solving, Media Tangram, Hasil Belajar 

Matematika 



 

   



 

   



 

MOTTO 

 

يَه  ِ ى دَ السِّ دَ وا عَ مُ َ ل ْع َ ت ِ ل َل  اشِ َ ى ُ  مَ ي َز دَّ َ ق ا َو ُوًز و َس  مَ َ ق ْ ال اءً َو َ ي َس ِض ْم َل الشَّ عَ ي َج رِ َّ ل َو ا هُ

ونَ  مُ َ ل ْع َ ٍم ي ْو َ ق ِ َاتِ ل ي ُل اْْل َصِّ ُف ۚ ي قِّ  َح الْ ِ ب َّلَّ  ِ َك إ ِ ل
ُ ذََٰ َقَ َّللاَّ ل ا َخ ۚ مَ اَب  سَ ِح ْ ال  َو

 

Artinya : dialah yang menjadikan bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya 

manzila-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu 

mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu), Allah tidak menciptakan yag 

sedmikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) 

kepada orrang-orang yang mengetahui.(QS Yunus : 5) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Proses pendidikan yang sedang berlangsung di sekolah khususnya pada 

tingkat jenjang Sekolah Dasar (SD) adalah suatu kegiatan pendidikan yang 

melibatkan seorang guru dan peserta didik dalam suatu proses pembelajaran yang 

secara bersama-sama menginginkan tercapainya suatu tujuan pembelajaran. 

Pendidikan menjadi suatu hal yang penting dilakukan pada setiap individu sebab 

apabila individu tanpa dibekali suatu pendidikan maka akan sulit berkembang. 

Pendidikan membekali seseorang memiliki suatu ilmu pengetahuan salah 

satunya ilmu perhitungan matematika yang sangat penting dimiliki oleh setiap 

individu. Sebab perhitungan matematika dibutuhkan dalam kehidupan sehari-

hari, Allah pun menjelaskan konsep matematika di dalam alquran yang terdapat 

pada surat al-kahfi ayat 25 yang berbunyi: 

                   

Artinya: dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan 

ditambah sembilan tahun (lagi)
1
. 

Maksud dari ayat tersebut adalah membahas tentang lamanya pemuda al-

kahfi yang ditinggal di dalam gua yaitu 300 ditambah 9 tahun alias 309 tahun. 

                                                 
1
Mushaf Al-Quran Terjemahan. 2002. Depok. Al-Huda.h. 297  



 

Allah memerintahkan manusia untuk menghitung jumlah lamanya pemuda kahfi 

di dalam gua. Secara tidak langsung kita telah berhitung konsep penjumlahan 

dalam matematika.  

Terdapat pula pada surat Al-An’am ayat 62 

                             

Artinya:  Kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, 

Penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari 

itu) kepunyaanNya. dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat..
2
 

 

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa allah swt adalah maha matematika , 

dia lah yang menentukan aturan-aturan, rumus-rumus, ukuran-ukuran dan 

hukum-hukumnya dengan teliti. Allah memerintahkan kita untuk memahami 

alam semesta menggunakan aturan matematika. 

pemberian ilmu pengetahuan matematika seseorang  di mulai dari  sejak 

dini hingga akhir hayat, pada tahap operasional konkret yakni pada tahap umur 6-

11 tahun atau anak pada tahap SD pemikiran seseorang masih terbatas serta 

untuk mengklasifikasikan objek-objek tertentu harus dengan objek yang 

berbentuk nyata.
3
   

                                                 
2
 Mushaf Al-Quran Terjemahan. 2002. Depok. Al-Huda.h.136  

3
 Esti Ismawati dan Faraz Umaya. Belajar Bahasa Di Kelas Awal .(Yogyakarta. Ombak. 

2016).h.34 



 

Proses kegiatan pembelajaran yang diterapkan oleh seorang guru pada 

jenjang SD harus mempertimbangkan dengan perkembangan dari peserta didik 

sehingga dalam kegiatan proses belajar mengajar tercipta suasana kelas yang 

dalam keadaan kondusif dan semangat dari peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran, terutama pada kegiatan mata pelajaran matematika. Menurut 

hudojono mempelajari matematika haruslah bertahap dan berurutan serta 

mendasarkan pada pengalaman belajar peserta didik yang lalu.
4
 Sedangkan 

menurut Reys (1984) mengatakan bahwa definisi dari matematika adalah sebuah 

telaahan yang berkaitan tentang pola dan suatu hubungan, serta suatu jalan atau 

pola dari sebuah fikiran, suatu kegiatan seni, suatu ketata bahasaan serta suatu 

alat.
5
 Pada umumnya peserta didik SD dalam memahami sesuatu yang 

berhubungan dengan konsep-konsep matematika seperti penjumlahan, 

perhitungan pengurangan, perhitungan perkalian dan perhitungan pembagian 

masih sangat memerlukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan bentuk 

benda yang nyata (pengalaman konkret) yang dapat dicerna oleh akal untuk itu 

diperlukan suatu seni berupa alat peraga atau media dalam proses pembelajaran 

yang berkaitan dengan mata pelajaran matematika yang dapat membantu  peserta 

didik pada saat proses pembelajaran berlangsung yang berkaitan dengan 

memahami konsep-konsep matematika. 

                                                 
4
Rostina Sundaya. Media Dan Alat Peraga Dalam Pembelajaran Matematika. (Bandung : 

Alfabeta .2014 ).h. 29.    
5
Hasan Sastra Negara. Konsep Dasar Matematika Untuk PDSD.( Bandar Lampung : Aura 

Printing & Publishing. 2014).h.3   



 

Pelajaran matematika sering kali menjadi suatu pelajaran yang sampai 

sekarang ini  tidak disukai oleh setiap individu karena dianggap pelajarannya 

yang sulit dimengerti, hal ini dapat disebabkan oleh peserta didiknya yang 

memang sulit memahami materi ataupun poses pembelajaran yang kurang 

dipahami oleh peserta didik. Proses pengajaran terhadap peserta didik tidak  

hanya dengan memberikan materi berupa penjelasan kepada para peserta didik. 

kemampuan berfikir peserta didik di setiap individu berbeda-beda maka 

kreatifitas gurulah yang dibutuhkan agar setiap peserta didik mampu memahami 

setiap materi yang diberikan oleh guru.  

Dalam wawancara kepada guru dalam mata pelajaran matematika kelas V 

di SD N 1 Way Dadi masih banyak peserta didik dikelas V yang belum dapat 

memahami materi mengenai konsep pembelajaran matematika yang berdampak 

pada hasil belajar peserta didik yang menjadi rendah. Kurangnya pemahaman 

dari peserta didik mengenai pembelajaran mata pelajaran matematika mungkin 

disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi para peserta didik 

dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satunya penyampaian pembelajaran mata 

pelajaran matematika yang masih monoton dan tidak menggunakan pengalaman 

dari peserta didik di dalaam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut yang dapat 

mengakibatkan pembelajaran mata pelajaran matematika menjadi kurang 

bermakna, dan kurang motivasi dari para peserta didik saat proses belajar 

matematika berlangsung.  



 

Berdasarkan data yang didapat dari guru kelas V  di sekolah SDN 01 Way 

Dadi dari 33 peserta didik, lebih banyak peserta didik yang belum tuntas 

dibandingkan dengan perserta didik yang tuntas yakni hanya 10 peserta didik 

atau sebesar 30,30 % yang mencapai nilai di atas KKM dan sebanyak23 peserta 

didik atau sebesar 69,70 % yang belum mencapai KKM. Sedangkan KKM yang 

telah ditetapkan oleh sekolah adalah sebesar 65. Dari data peserta didik kelas V 

ini menunjukkan bahwa belum setengahnya dari jumlah seluruh peserta didik 

yang ada dikelas V dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal. ini berarti bahwa 

dari hasil belajar yang diperoleh para peserta didik kelas V SDN 01 Way Dadi 

masih rendah.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti dengan 

guru pada mata pelajaran matematika SDN 1 Way Dadi terhadap pelaksanaan 

kegiatan proses belajar mengajar pada mata pelajaran matematika , diketahui 

pembelajaran pada mata pelajaran matematika yang dilaksannakan oleh para 

peserta didik SD kelas V mengalami kesulitan belajar hal ini dilatar belakangi 

oleh kemampuan dari pemahaman para peserta didik yang berbeda-beda, terdapat 

sebagian peserta didik  yang mudah dan yang sulit dalam memahami materi 

pembelajaran yang telah diajarkan oleh seorang guru, serta dalam proses 

pembelajaran pada mata pelajaran  matematika dengan materi bangun datar 

sendiri guru mata pelajaran mengatakan pernah mencoba untuk menggunakan 

beberapa pendekatan-pendekatan, strategi-strategi maupun model-model 

pembelajaran dalam pembelajaran mata pelajaran matematika namun hasil 



 

belajar yang didapat dari para peserta didik tidak jauh dari hasil belajar yang 

sebelumnya tidak menggunakan berbagai macam variasi pembelajaran. 

 Berdasarkan wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran matematika 

dari sebagian besar peserta didik merasa sulit dalam memahami sebuah materi 

yang berkaitan dengan konsep bangun datar dan menentukan perbedaan bentuk 

setiap bangun-bangun datar yang dalam hal ini mempengaruhi setiap hasil belajar 

para peserta didik. peserta didik kesulitan dalam menghapal rumus terkait dengan 

materi tentang bangun datar bahwa masih ada beberapa peserta didik di kelas 

yang harus melaksanakan remedial karena belum mencapai kriteria ketuntasan 

minmum (KKM). Hal ini menunjukkan bahwa saat proses pembelajaran 

berlangsung yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya mampu mengatasi 

kesulitan anak saat memahami materi mengenai konsep-konsep matematika yang 

diajarkan.
6
 

Peneliti tertarik menggunakan model pembelajaran pada pelajaran 

matematika. Pendekatan sendiri diartikan sebagai suatu titik tolak seseorang 

dalam melihat suatu proses pembelajaran.
7
 Pemilihan pendekatan yang menarik 

dan dapat meningkatkan aktivitas belajar para peserta didik yaitu dengan 

pendekatan pembelajaran aktif. Pembelajaran yang aktif adalah suatu proses 

mendidik peserta didik yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengajak 
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peserta didik agar belajar secara aktif saat proses mengajar berlangsung. Peserta 

didik berpartisipasi dengan kemampuan-kemampuannya untuk turut aktif saat  

proses pembelajaran , tidak hanya keberanian peserta didik akan tetapi juga 

melibatkan fisik mereka. Salah satu pendekatan pembelajaran aktif yang dapat 

mengatasi permasalahan peserta didik mengenai hasil belajar para peserta didik 

kelas V di SD N 01 Way Dadi yang sebagian besar belum mencapai KKM 

peneliti tertarik menggunakan suatu pendekatan yaitu problem solving pada  

proses  pembelajaran untuk membantu peserta didik menangani masalah hasil 

belajarnya agar lebih baik. Pendekatan problem solving atau pemecahan masalah 

bermanfaat bagi para peserta didik untuk melatih terbiasa  dalam menghadapi 

suatu permasalahan, baik itu masalah dalam pelajaran matematika, masalah pada 

mata pelajaran  lain ataupun masalah yang ada di kehidupan sehari-hari .  

Pemecahan masalah dengan kata lain problem solving merupakan suatu 

proses mengenai mental dan intelektual dari peserta didik saat menemukan dan 

memecahkan berbagai masalah berdasarkan data maupun informasi yang akurat, 

sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang tepat.
8
 kemampuan 

pemecahan masalah para peserta didik dalam mata pelajaran matematika dapat 

diketahui melalui latihan-latihan soal-soal yang berbentuk uraian atau essay, 

karena dengan soal yang berbentuk uraian atau essay seorang guru dapat melihat 

langkah-langkah perkembangan kemampuan berfikir yang dilakukan peserta 
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didik saat menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga pengetahuan yang 

dimiliki para peserta didik disaat memecahkan suatu masalah akan dapat terukur.  

Suatu pertanyaan dapat menjadi sebuah masalah apabila pertanyaan 

tersebut memberikan adanya suatu tantangan bagi peserta didik sendiri yang 

tidak dapat dipecahkan dengan suatu cara yang biasa yang sudah diketahui oleh 

penjawab pertanyaan. Penggunaan masalah tersebut dalam pembelajaran 

dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk dapat 

mengungkapkan pikirannya. Peserta didik dilatih untuk berfikir kreatif dalam 

strategi untuk memahami suatu masalah, merencanakan dan memecahkan 

masalah, sekaligus mengevaluasi hasilnya.  

 Model  pembelajaran problem solving akan membantu para peserta didik 

pada saat menyelesaikan permasalahan dengan sendiri atau dengan bersama-

sama dan adakalanya fakta nyata yang ada dilingkungan sehari-hari dari apa yang 

telah dialaminya kemudian dipecahkan dalam pembelajaran dikelas, pendekatan 

ini merangsang kemampuan dan daya pikir para peserta didik, karena saat proses 

berfikir dengan problem solving akan membantu para peserta didik untuk melatih 

dan membiasakan mereka dalam  menghadapi dan memecahkan suatu masalah 

dengan cermat, pada saat proses pembelajaran yang melibatkan daya fikir kritis, 

kecermatan dan pengenalan berbagai jawaban-jawaban dari soal-soal yang 

memunculkan imajinasi para peserta didik untuk dapat memecahkan suatu 

masalah diharapkan dapat sekaligus membantu menangani hasil belajar para 

peserta didik. 



 

Salah satu cara atau teknik yang dapat memberikan suatu kemudahan 

kepada para peserta didik pada saat memecahkan suatu masalah adalah dengan 

menggunakan suatu media.Disisi lain untuk mengetahui pentingnya sebuah 

media ataupun sebuah alat peraga dalam mempelajari salah satu pelajaran 

matematika ini perlu dilihat dari tujuan pembelajaran matematika itu sendiri yang 

salah satunya adalah bertujuan untuk mengkomunikasikan sebuah gagasan 

dengan teknik menggunakan sebuah simbol, sebuah tabel, sebuah diagram, atau 

sebuah media lain yang berguna untuk memperjelas kondisi keadaan atau 

masalah. 
9
 media berperan penting supaya para peserta didik dapat mampu 

memahami sebuah  konsep pada pelajaran  matematika berbentuk abstrak agar 

pembelajaran lebih efektif. 

Berangkat dari problematika pada pembelajaran perhitungan matematika, 

maka untuk mengatasi masalah tersebut seorang pengajar harus menggunakan 

media pada pembelajaran matematika. Media adalah sebagai alat komunikasi 

guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar, manfaat dari penggunaan 

media ini diharapkan menarik perhatian siswa dan memudahkan siswa dalam 

emahami materi.
10

 

Allah SWT dalam memerintahkan manusia melalui sebuah media yakni 

alquran yang terdapat pada salah satu surat Al-Nahl ayat 44 yang berbunyi: 

                                                 
9
Hasan Sastra Negara. Konsep Dasar Matematika Untuk PGSD.(Bandar lampung: Aura 

printing dan publishing anggota IKAPI . 2014).h.14  
10

 Sohibun, Filza Yulina Ade. “ Pengembangan Media Pembelajaran berbasis Virtual Class 

Berbantuan Google Drive”. Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah, 02 ;2 ( Lampung, Oktober 

2017),121 



 

                           

     

 

Artinya : keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab dan kami 

turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia 

apayang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.
11

 

. 

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah saja dalam memerintahkan 

ajarannya menggunakan sebuah media yakni Al-Quran agar para umat 

memahaminya, maka kita sebagai manusia tidaklah jauh lebih bodoh apabila 

dalam memahami sesuatu tanpa sebuah perantara media.maka dalam hal ini 

peneliti menggunakan media agar peserta didiklebih mudah memahaminya. 

Media pada proses pembelajaran sangat berperan penting guna 

meningkatkan suatu kualitas di sebuah pendidikan, termasuk guna meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika. Dengan menggunakan media, maka sebuah 

konsep maupun sebuah simbol matematika yang berbentuk abstrak akan menjadi 

konkret. Sehingga seorang guru dapat  mengenalkan sebuah konsep dan sebuah 

simbol matematika sejak dini, disesuaikan denga taraf berfikir anaknya.
12

 

Hamalik berpendapat bahwa sebuah media pada pembelajaran dapat 

membangkitkan minat dan keinginan yang baru, serta menambah motivasi dan 
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rangsangan peserta didik saat proses belajar, serta membawa pengaruh-pengaruh 

keadaan psikologis terhadap para peserta didik.
13

 Levie dan Lentz (1982) 

mengemukakan empat fungsi media pembelajaran : 

a. Fungsi atensi yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk 

berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang 

ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran 

b. Fungsi afektif yaitu dilihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar 

(membaca) teks yang bergambar. 

c. Fungsi kognitif yaitu dilihat dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapka bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian 

tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesa yang terkandung 

dalam gambar. 

d. Fungsi kompensatoris yaitu dilihat dari hasil penelitian bahwa media visual 

yang memberikan konteks uuntuk memahami teks memmbantu siswa yang 

lemah membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan 

mengingatnya kembali.
14

 

Salah satu media yang membantu dari kegunaan media diatas serta 

meningkatan hasil belajar para peserta didik pada pelajaran matematika adalah 

media tangram. Media Tangram menurut Karim adalah suatu himpunan yang 

memiliki beberapa bangun geometri yang berjumlah tujuh bangun-bangun datar 
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yang diambil dari suatu persegi. Bangun-bangun datar tersebut adalah segitiga, 

persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-

layang. dengan tangram akan dapat meningkatkan apresiasi terhadap bangun 

datar dan diharapkan mampu menumbuhkn rasa seni.
15

 Dengan pemberian suatu 

media diharapkan dapat membangun kreativitas dan membantu dalam 

memecahkan suatau masalah yang sedang  dihadapi peserta didik. Kreativitas 

manusia lahir dari berbagai konteks, namun manusia memiliki satu konteks 

kesamaan yaitu dia mampu keluar dari situasi yang beku atau keluar dari 

masalah. 
16

 Jadi pada dasarnya kreativitas merupakan sebuah bentuk dan proses 

pemecahan masalah. 

Media tangram mengajak para peserta didik agar terlibat langsung saat 

proses belajar mengajar. Untuk penanaman secara baik konsep matematika 

diperlukan kekonkretan, karena beberapa konsep-konsep matematika memiliki 

sifat yang abstrak, maka diperlukan suatu benda-benda yang nyata untuk menjadi 

sebuah perantara atau media yang berfungsi dalam mengkonkritkan, sehingga 

fakta-faktanya jelas dan mudah diterima peserta didik. 

Peran media tangram dapat memberikan kesamaan dalam pengamatan 

mengenai bangun datar. Pengamatan setiap individu berbeda-beda, tergantung 

pada pengalamannya masing-masing. Dengan bantuan sebuah media seorang 
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guru akan memberikan pendapat yang sama terhadap sebuah benda atau sebuah 

peristiwa tertentu kepada anak didiknya. Kemudian persepsi dari peserta didik 

yang sama akan menimbulkan pengertian dan pengalaman yang sama.   

Setelah peserta didik telah mengenal bentuk bangun datar diharapkan 

akan tumbuh keinginan yang tinggi untuk belajar matematika atau lainnya. 

Secara umum peserta didik Sekolah Dasar (SD) dapat menyenangi belajar 

matematika karena sesuai dengan tingkat perkembangan dari mental mereka, 

matematika masih sangat memerlukan kegiatan yang berkaitan dengan adanya 

benda-benda yang nyata berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman peserta 

didik. 

Peneliti mencoba menerapkan pembelajaran di kelas V  SDN 1 Way Dadi 

dengan menggunakan sebuah model pembelajaran berbentuk problem solving 

pada pelajaran matematika yang berbantu dengan suatu media tangram untuk  

mengetahui kelanjutan hasil belajar para peserta didik.  

 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dan berdasarkan pengamatan peneliti 

bahwa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hasil belajar peserta didik belum mencapai KKM karena disebabkan oleh 

pembelajaran yang digunakan guru adalah pembelajaran yang konvensional, 

peserta didik masih menghafal suatu bentuk rumus tanpa memahami konsep 

matematikanya. 



 

2. Kegiatan pembelajaran kurang menyenangkan, karena masih kurang bervariasi 

proses pembelajaran baik dari model pembelajaran maupun media 

pembelajaran. 

3. Pembelajaran matematika dikelas masih bertumpu pada guru, dimana guru 

menjadi sumber  pengetahuan. Hal tersebut dilaksanakan oleh guru karena guru 

hanya mengejar target kurikulum untuk menghabiskan materi pembelajaran 

atau bahan ajar dengan waktu yang ditentukan. 

4. Kurang kondusifnya pembelajaran didalam kelas, karena jumlah peserta didik 

yang banyak di dalam kelas. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi 

penelitian ini dalam hal : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada peserta didik kelas V SD N 1 Way Dadi 

2. Model pembelajaran yang digunakan peneliti adalah model pembelajaran 

problem solving berbantu media tangram. 

3. Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai hasil belajar peserta didik 

pada pelajaran matematika. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah  pada 

penelitian ini adalah : Apakah hasil belajar peserta didik yang diajarkan 

menggunakan model pembelajaran problem solving berbantu media tangram 



 

lebih tinggi dari peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan model 

pembelajaran explicit instruction  di kelas V SD N I Way Dadi ? 

 

E. Tujuan  Dan Manfaat Penelitian. 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah hasil belajar peserta didik yang diajarkan menggunakan 

model pembelajaran problem solving berbantu media tangram lebih baik dari 

peserta didik yang diajarkan hanya mengguakan model pembelajaran explicit 

instruction. Sedangkan manfaat dari penelitian ini bagi pesera didik sendiri 

dengan diberikannya materi yang berupa soal menggunakan pembelajaran 

berbasisexplicit instruction problem solving dengan berbantu media tangram 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar  bagi peserta didik pada materi yang 

berkaitan dengan memecahkan suatu masalah pada mata pelajaran matematika, 

melatih peserta didik untuk dapat memiliki sifat aktif dan kreatif, serta mampu 

meningkatkan semangat motivasi dan daya tarik bagi peserta didik terhadap mata 

pelajaran matematika. 

 

 

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Model  Pembelajaran 

Model pembelajaran menurut Harjanto sebagai kerangka konseptual 

yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran. Sedangkan menurut Murtadlo model pembelajaran adalah 

kerangkan konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam 

pembelajaran.
17

 Model pembelajaran merupakan suatu rancangan, gambaran 

atau kerangka yang dibuat khusus dengan menggunakan langkah-langkah yag 

sistematis untuk diterapkan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Selain itu 

model sering disebut dengan desain yang dirancang sedemikian rupa untuk 

diterapkan dan dilaksanakan.
18

 “  Model merupakan suatu objek atau konsep 

yang digunakan untuk mempersatukan suatu hal ”.
19

 model pembelajaran 

dapat diakatakan juga cara pendidik dalam menyusun kerangka pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Pembelajaran yang ada di sekolah sangat memerlukan adanya suatu 

model pembelajaran salah satunya di sekolah dasar. Proses kemampuan 
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berfikir peserta didik di Sekolah Dasar masih berada dalam tahap pengenalan 

yang berkaitan dengan kehidupan nyata mereka. Proses pembelajaran 

disekolah yang perlu berkaitan dengan kehidupan nyata salah satunya terdapat 

pada kajian matematika. Matematika sering menjadi mata pelajaran yang 

kurang digemari oleh peserta didik, dikarenakan proses pembelajarannya yang 

rumit dan perlu pemikiran yang kritis.  

Berdasarkan definisi mengenai model pembelajaran di atas, maka 

model pembelajaran  adalah kerangka yang dibuat khusus dengan 

menggunakan langkah-langkah yang digunakan oleh guru saat menyajikan 

bahan pelajaran, baik secara individual maupun kelompok. Model 

pembelajaran yang tepat adalah model pembelajaran yang diterapkan pada 

kajian atau sub bahasan tertentu dengan menggunakan waktu, alat yang 

mampu membuat peserta didik menyerap pelajaran secara maksimal. 

  

2. Pengertian Model Pembelajaran Problem Solving  

Problem solving (bahasa inggris) memiliki dua kata problem dan 

solving , kata problem merupakan kata benda (masalah) dan solving 

merupakan kata kerja (pemecahan). Artinya kedua adalah “pemecahan 

masalah”. Hmelo-silver serafino dan cicchelli menjelaskan pembelajaran 

berbasis masalah adalah sebuah perangkat model mengajar yang 

menggunakan berupa permasalahan sebagai fokus untuk mengembangkan 

keterampilan peserta didik mengenai pemecahan suatu masalah, materi dan 



 

pengaturan diri bagi peserta didik. Model problem solving adalah salah satu 

model mengajar yang digunakan oleh guru dalam kegiatan proses 

pembelajaran. Model ini dapat menstimulasi peserta didik dalam berfikir 

yyang dimulai dari mencari data sampai merumuskan kesimpulan sehingga 

peserta didik dapat mengambil makna dari kegiatan pembelajaran.
20

 

sedangkan menurut Lencher mendefinisikan pemecahan masalah matematika 

sebagai proses menerapkan pengetahuan matematika yang telah diperoleh 

sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum dikenal. Sebagai implikasinya 

aktivitas pemecahan masalah dapat menunjang oerkembangan kemampuan 

matematika yang lain seperti komunikasi dan penalaran 

matematika.
21

Menurut eggen dan kauchak menyebut pembelajaran berbasis 

masalah memiliki tiga karakteristik, yaitu: 

1. Pelajaran fokus pada masalah 

2. Tanggung jawab dalam memecahkan suatu masalah bertumpu pada siswa 

3. Guru mendukung proses saat siswa mengerjakan masalah.
22

 

Segala sesuatu masalah yang ada di dalam dunia tidaklah allah 

memberinya sesuai dengan kemampuan dan kadar manusia sendiri. Allah 

berfirman dalam surat Al-insyirah ayat 5 & 6  yang berbunyi : 

 

                                                 
20

 Aris Shoimin. 68 model pembelajaran inovatif dalam kurikulum 2013. (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media.2014). h.135. 
21

 Yusuf hartono. Matematika Strategi Pemecahan Masalah. (Yogyakarta : Graha Ilmu. 

2014).h.3 
22

 Alamsyah Said. 95 Strategi Mengajar Mutiple Intelligences.(Jakarta: PT Fajar Interpratama 

Mandiri. 2016).h. 120. 



 

                  

Artinya : “maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” (QS.Al-Insyirah :5-6)
23

 

 

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa allah memberikan sebuah 

masalah kepada manusia sesuai dengan kemampuanya dan setelah seluruh 

masalah yang datang dalam kehidupan akan ada kebahagiaan yang 

menghampiri dan itu sudah Allah janjikan dalam Al-Quran, jalan keluar pasti 

didapatkan asal kita selalu betawakal kepada Allah SWT. 

Guru memberikan sebuah masalah kepada peserta didik tidaklah untuk 

memberatkan dan menyulitkan peserta didik,  seorang guru dalam 

memberikan sebuah masalah kepada peserta sesuai dengan kemampuan dari 

peserta didik sendiri dan bertujuan agar peserta didik mampu memecahkan 

masalah yang dihadapi dengan pemikiran yang tenang. Menurut George Polya 

terdapat empat tahapan yang harus ditempuh peserta didik saat memecahkan 

masala yakni : 

a. Pemahaman terhadap masalah, maksudnya mengerti isi masalah dan 

melihat apa yang dikehendaki. Cara memahami masalah antara lain 

sebagai berikut 
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1. Masalah harus dibaca berulang agar dapat dipahami kata demi kata, 

kalimat demi kalimat. 

2. Menentukan atau mengidentifikasi apa yang diketahui dari masalah. 

3. Menentukan atau mengidentifikasi apa yang ditanayakn atau apa 

yang dikehendaki dari masalah. 

4. Mengabaikan hal-hal yang tidak relevan dengan masalah. 

b. Perencanaan pemecahan masalah , maksudnya melihat bagaimana macam 

soal dihubungkan dan bagaimana ketidakjelasan dihubungkan dengan 

data agar memperoleh ide membuat suatu rencana pemecahan masalah. 

c. Melihat kembali kelengkapan pemecahan masalah maksudnya sebelum 

menjawab permasalahan perlu mereview kesesuaian penyelesaian 

masalah yaitu dengan melakukan kegiatan sebagaia berikut : mengecek 

hasil, menginterpretasi jawaban yang diperoleh, meninjau kembali. 

d. memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, melaksanakan 

rencana penyelesaian dan memeriksa kembali. 
24

  

Menurut Matlin pemecahan masalah diperlukan ketika seseorang 

mempunyai keinginan untuk meraih sebuah tujuan dan tujuan tersebut belum 

tercapai. Ketika memecahkan suatu permasalahan seorang individu perlu 
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berfikir kritis untuk dapat memahami suatu permasalahan dan serta kreatif 

dalam menyelesaikan masalah tersebut.
25

 

Jadi peserta didik haruslah berfikir kritis dalam memecahkan suatu 

masalah, dan jika berhasil memecahkan suatu masalah maka peserta didik 

akan menghadapi masalah yang baru. Dalam menghadapi masalah yang lebih 

rumit, manusia dapat menggunakan cara ilmiah, cara-cara pemecahan masalah 

ilmiah inilah yang disebut problem solving. Cara belajar seseorang  dengan 

menggunakan metode problem solving berkaitan dengan proses belajar yang 

rasional, yaitu cara belajar dengan menggunakan kemampuan berfikir logis 

dan rasional (sesuai akal sehat).  

Polya mengartikan pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari 

jalan keluar dari suatu mencapai satu tujuan yang tidak begitu segeraa dapat 

dicapai. sedangkan menurut pendapat gagne enyelesaikan masalah diperlukan 

aturan yang komples atau aturan tingkat tinggi dan aturan tingkat tinggi dapat 

dicapai setelah menguasai aturan dan konsep terdefiisi. 

Langkah-langkah pemecahan masalah menurut polya sebagai berikut: 

1. Memahami masalah. 

2. Menentukan rencana strategi pemecahan masalah. 

3. Menyelesaikan strategi penyelesaian masalah. 

4. Memeriksa kembali semua jawaban yang diperoleh.
26
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  Kelebihan dari model pembelajaran problem solving sebagai berikut: 

1.  Dapat membuat peserta didiklebih menghayati kehidupan sehari-hari. 

2. Dapat melatih dan membiasakan para peserta didik untuk menghadapi dan 

memecahkan masalah secara terampil. 

3. Dapat mengembangkan kemampuan berfikir peserta didik secara kreatif. 

4. Peserta didik sudah mulai dilatih untuk memecahkan masalahnya. 

5. Melatih peserta didikuntuk mendesain suatu penemuan. 

6. Berfikir dan bertindak kreatif. 

7. Memecahkan masalahyang dihadapi secara realistis. 

8. Mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. 

9. Menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. 

10.  Merangsang perkembangan kemajuan berfikir peserta didik untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. 

11. Dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, 

khususnya duni kerja. 

  Kekurangan dari model pembelajaran prorblem solving sebagai 

berikut: 

1. Memerlukan cukup banyak waktu. 

2. Melibatkan lebih banyak orang. 
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3. Dapat mengubah kebiasaan peserta didik belajar dengan mendengarkan dan 

menerima informasi dari guru. 

4. Dapat diterapkan secara langsung yaitu memecahkan masalah. 

5. Beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk menerapkan metode ini. Misal 

terbatasnya alat-alat laboratorium menyulitkan peserta didik untuk melihat 

dan mengamati serta akhirnya dapat menyimpulkan kejadian atau konsep 

tersebut. 

6. Memerlukan alokasi waktu yang lebih  panjang dibandingkan dengan 

metode pembelajaran yang lain. 

7. Kesulitan yang mungkin dihadapi.
27

  

  Berdasarkan definisi diatas, maka pendekatan problem solving adalah 

cara seseorang dalam melakukan proses pembelajaran untuk menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan suatu masalah 

sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah 

untuk peserta didik yang bertujuan menemukan cara penyelesaiannya dengan 

jalan menghadapkan suatu masalah berupa soal-soal kepada peserta didik 

kemudian mereka mencari solusinya sendiri atau dengan berkelompok. 

   pendekatan problem solving bertujuan agar para peserta didik dapat 

menggunakan pemikiran (rasio) yang dimilikinya dengan seluas-luasnya 

sampai pada titik maksimal para peserta didik berfikir melalui daya 

tangkapnya. Sehingga peserta didik terlatih untuk berfikir dengan kemampuan 
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peserta didik sendiri. Untuk mengajarkan pemecahan masalah dengan baik 

ada hal yang perlu diperhatikan yakni waktu, perencanaan, sumber, dan 

teknologi untuk membantu berlangsungnya proses pembelajaran. 

 

3. Pengertian Media Tangram Dalam Pembelajaran Matematika 

Menurut Gagne media adalah berbagai komponen dalam lingkungan 

siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 
28

Media berasal dari bahasa 

latin yakni medius yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam 

bahasa arab media adalah sebuah perantara atau sebuah pengantar dari 

pengirim kepada penerima untuk menyampaikan sebuah pesan. 
29

 Media 

tangram menurut karim, tangram adalah suatu bentuk himpunan yang 

memiliki tujuh bangun geometri datar yang dipotong-potong dari suatu 

persegi. Bangun datar tersebut dapat berupa segitiga, persegi panjang dan jajar 

genjang. Diharapkan dengan menggunakan media tangram akan membantu 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik mengenai 

pemahaman materi bangun datar serta mampu menumbuhkan rasa seni. 

 Tangram merupakan sebuah permainan puzzle yang berasal dari 

negara Cina. Jenis tangram yang banyak digunakan untuk pembelajaran di 

negara Indonesia sendiri adalah pancagram. Tangram adalah permainan 

edukatif untuk membantu seseorang dalam memahami bentuk bangun datar 
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yang dapat dibuat dari bahan-bahan sederhana. Permainan ini adalah suatu 

permainan berbentuk puzzle persegi yang terdiri dari 7 bagian yaitu : 2 bagian 

berbentuk sebuah segitiga besar, 1 bagian berbentuk sebuah persegi, 1 bagian 

berbentuk sebuah jajar genjang, 1bagian berbentuk sebuah segitiga sedang, 

dan 2 bagian lagi berbentuk sebuah segitiga kecil.
30

 

Menurut sobel “ satu diantara permainan yang paling tua yang dikenal 

dalam matematika adalah permainan orang cina kuno yang dianamakan 

tangram”. Sedangkan menurut Wirasto menyatakan bahwa tangram memiliki 

nilai didik yang tinggi untuk anak SD, karena anak menjadi aktif 

(menggunting, menyususn, dan menggambar bangun datar geometri datar), 

memahami bentuk-bentuk dan struktur geometri datar, memperdalam 

pengertian luas, dan melakukann eksplorasi hingga meningkatkan 

kreatifitasnya.
31

Salah satu tujuan permainan tangram adalah mengenalkan 

bentuk bidang datar kepada para peserta didik serta melatih imajinasi peserta 

didik merangkai bentuk bangun datar. 
32

  

Permainan tangram dapat membantu   peserta didik mengeksplorasi 

kemampuannya menggunakan tangram sebagai alat peraga untuk membentuk 
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pengertian atau ide-ide geometri. Mereka dapat mengamati setiap kepingan-

kepingan dari tangram untuk memahami bentuk geometri dari tiap-tiap 

keping. Dengan memidahkan tujuh kepingan yang diantaranya berupa : 2 

bagian berbentuk sebuah segitiga besar, 1 bagian berbentuk sebuah persegi, 1 

bagian berbentuk sebuah jajar genjang, 1bagian berbentuk sebuah segitiga 

sedang, dan 2 bagian berbentuk sebuah  segitiga kecil, ini awal mula dasar 

untuk mengerti akan luas dan bentuk bngun datar. Menururt budiningsih peran 

seorang guru dalam kegiatan bermain dalam tatanan sekolah atau kelas sangat 

penting. Efektivitas media tangram membuktikan ada tujuh hal yaitu manual 

tangram mudah dimengerti, menarik, merasa mengerti, ringkas, manual, alat 

bantu menghitung luas, mampu mengerjakan soal. 

langkah-langkah dalam menerapkan permainan tangram saat proses 

pembelajaran: 

1. Penguraian dasar teori geometri menggunakan tangram perlu dilakukan 

sebagai motivasi awal pembelajaran. 

2. Pembagian kelas menjadi kelompok. 

3. Penguasaan membaca manual. 

4. Beberapa materi pembelajaran mengeksplorasi dengan menggunakan 

tangram. 

5. Pemberian soal-soal bagi pembelajar. 



 

6. Pembahasan soal-soal.
33

  

  Manfaat tangram dalam pelajaran matematika yaitu untuk 

mengembangkan kreativitas, menguji keterampilan, daya pikir dan 

menngenalkan bentuk bidang datar kepada para peserta didik. Permainan 

tangram cocok untuk diterapkan di jenjang SD khususnya pada mata 

pelajaraan matematika karena dengan tangram guru dapat memperkenalkan 

berbagai bidang geometri datar. 

   Berdasarkan definisi diatas, maka media tangram adalah sebuah 

permainan berbentuk puzzle yang didalamnya memiliki kepingan-kepingan 

berbentuk bangun datar yang terdiri dari 7 kepingan yang dapat berupa : 2 

bagian berbentuk sebuah segitiga besar, 1bagian berbentuk sebuah persegi, 1 

bagian berbentuk sebuah jajargenjang, 1 bagian berbentuk sebuah segitiga 

sedang, dan 2 bagian berbentuk sebuah segitiga kecil. Permainan ini 

bertujuan untuk mengenalkan bentuk sebuah bangun datar kepada para 

peserta didik serta melatih imajinasi para peserta didik merangkai bentuk 

bangun datar. 

   

4. Pengertian Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah pengalaman yang telah didapatdari peserta didik 

yang mencakup 3 ranah yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotorik, belajar 
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tidak hanya penguasaan konsep teori mata pelajaran saja, tetapi juga 

penguasaan, kebiasaan, persepsi, kesenangan, minat-minat, penyesuaian 

social, macam-macam keterampilan, cita-cita, keinginan, dan harapan. Hal 

tersebut senada dengan pendapat Oemar Hamlik yang menyatakan bahwa 

mengukur suatu hasil belajar itu dapat terlihat dari terjadinya perubahan dari 

persepsi dan prilaku.
34

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat dibedakan 

menjadi tiga macam yaitu: 

e. Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa), yakni kondisi jasmani dan 

rohani siswa 

f. Faktor eksternal (faktor dari luar dari diri siswa), yakni kondisi 

dilingkungan sekitar siswa. 

g. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya 

belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yangn digunakan siswa 

untuk melakukan kegiatan pembelajarn materi-materi pelajaran.
35

 

Hasil belajar sendiri terdiri dari 2 kata yaitu hasil dan belajar, hasil 

berarti sesuatu yang telah dicapai, sedangkan belajar adalah berusaha 

memperoleh pengetahuan atau ilmu. Hasil belajar mencakup kemampuan 

kognititif afektif dan psikomotorik. Berdasarkan pendapat diatas maka hasil 
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belajar adalah kemampuan yang telah dimiliki oleh peserta didik setelah 

mengikuti suatu proses pembelajaran dengan baik, sehingga ada perubahan 

perilaku dan kemampuan peserta didik. Indikator ketercapaian hasil belajar 

mencakup 3 ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.  

Penilaian dari hasil belajar peserta didik tahap SD adalah menyangkut 

penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pada pelajaran matematika 

instrumen penilaian hasil belajar peserta didik berupa instrumen penilaian 

pada ranah kognitif yang berupa pemberian soal-soal yang obyektif, penilaian 

ranah psikomotorik dilakukan dengan penilaian dan pengamatan guna 

mengukur ranah keterampilan para peserta didik, dan penilaian ranah afektif 

menyangkut penilaian sikap peserta didik pada pelajaran matematika melalui 

perbuatan, perasaan dan pikiran peserta didik yang didasarkan pada 

kemampuan berpendapat serta keyakinan pribadi peserta didik. Dari definisi 

diatas maka hasil belajar  adalah tolak ukur atau patokan yang menetukan 

tingkat keberhasilan peserta didik untuk mengetahui kajian dan memahami 

sebuah materi pelajaran setelah mengalami pengalaman belajar dengan 

seorang guru yang menggunakan berbagai cara untuk membantu 

mempengaruhi  hasil belajar peserta didik yang dapat di ukur melalui tes. 

Berdasarkan definisi diatas maka hasil belajar mencakup 3 ranah yaitu 

ranah kognitif, psikomotorik, afektif setelah mengikuti proses dalam 

pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik. 

 



 

5. Hakikat Pembelajaran Matematika 

Wittgenstein mengemukakan bahwa matematika suatu cara untuk 

menemukan jawaban terhadap masalah yang dihadapi manusia, suatu cara 

menggunakan informasi, menggunakan pengetahuan tentang bentuk dan 

ukuran menggunakan suatu jawaban itu sendiri dalam melihat dan 

menggunakan hubungan-hubungan.
36

 Kata matematika  berasal dari perkataan 

latin mathematka yang mulanya diambil dari bahasa yunani mathematike yang 

berarti mempelajari, kata tersebut mempunyai asal katanya dari sebuah kata 

yakni mathema yang artinya sebuah pengetahuan atau sebuah ilmu. 
37

 

Ruseffendi mengatakan matematika itu tersusun dari suatu bentuk unsur-unsur 

yang tidak dapat dijabarkan , di definisi-definisikan, di aksioma-aksiomakan 

serta memiliki dalil-dalil setelah dibuktikan kebenaranya yang sudah berlaku 

secara umum, karena itulah hakikat matematika disebut dengan ilmu deduktif.  

Menurut reys mengatakan bahwa hakikat matematika adalah sebuah 

telaahan mengenai pola dan hubungan, bentuk proses suatu jalan berfikir 

seseorang, bentuk suatu seni, serta bentuk dari bahasa dan alat.berdasarkan 

pendapat para ahli matematika di atas dapat diakatakan bahwa matematika 

adalah bentuk ilmu dengan menggunakan proses  dengan penelaahan dari 
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bentuk-bentuk keabstrakan matematika atau struktur-struktur yang abstrak dan 

hubungan di antara hal-hal  mengenaii keabstrakan itu.
38

 

Proses pembelajaran dalam matematika tidak lepas dari angka dan 

simbol serta lebih menekankan fungsi otak kiri yaitu logika, analisis, 

sistematis dan teratur.
39

 

Berdasarkan definisi diatas maka matematika adalah ilmu berhitung 

dengan menggunakan penelaahan bentuk dan struktur yang abstrak dan 

terorganisasikan dari suatu unsur yang tidak didefinisikan dalil-dalilnya 

setelah dibuktikan kebenarannya. Ilmu matematika menuntut seseorang untuk 

berfikir kritis dan logis yang menyangkut kehidupan sehari-hari. 

 

6. Pengertian Hasil Belajar Matematika 

  Menurut Gagne hasil belajar matematika adalah ranah kemampuan-

kemampuan dari peserta didik setelah menerima sebuah pengalaman belajar 

pada pelajaran matematika atau dapat juga dikatakan bahwa arti hasil belajar 

matematika adalah sebuah perubahan perilaku di dalam diri peserta didik, 

yaitu dengan cara mengukur dan mengamati hasil belajar peserta didik dalam 

bentuk perubahan kemampuan pengetahuan peserta didik, tingkah laku yang 
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dialami peserta didik, serta sikap maupun keterampilan dari peserta didik 

setelah mengalami proses pembelajaran matematika.
40

 

  Dari definisi diatas maka hasil belajar matematika adalah suatu 

kemampuan dari peserta didik ketika peserta didik telah mengikuti 

pembelajaran matematika dengan baik yang mencakup penilaian ranan 

kognitif, afektif, psikomotorik. Instrumen dari penilaian hasil belajar di 

pelajaran matematika pada ranah kognitif yang berupa pemberian soal-soal 

yang obyektif, penilaian psikomotorik dilakukan dengan penilaian dan 

pengamatan dengan tujuan mengukur ranah keterampilan dari peserta didik 

dan penilaian pada ranah afektif menyangkut penilaian sikap dalam konteks 

perilaku sehari-hari peserta didik terhadap matematika. 

  Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang 

berbunyi: 

                     

                      

              

 

 

Artinya : “ hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu 

“berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya allah 
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akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan “berdirilah 

kamu”, maka berdirilah, niscaya allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan
41

 

. 

  Dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa teruntuk orang-

orang yang mencari pengetahuan dalam sebuah majelis hendaklah berlapang, 

saling berbagi, saling membantu maka niscaya allah akan memberikan 

kemudahan baginya dan  hendaklah berdiri niscaya allah akan meninggikan , 

yang bermaksud berdirilah dalam hal kebaikan niscaya allah akn meninggikan 

orang yang diberi ilmu pengetahuan. 

 

7. Pembelajaran Matematika Di SD 

Pembelajaran matematika pada jenjang SD adalah proses yang di 

sengaja atau rancang oleh seorang guru yang bertujuan guna menciptakan 

kondisi belajar mengajar dilingkungan kelas ataupun didalam lingkungan 

sekolah agar peserta didik melaksanakan kegiatan belajar matematika sekolah 

dan untuk mengembangkan sebuah kemampuan dari peserta didik mengenai 

hal keterampilan serta kemampuan peserta didik agar berfikir logis dan kritis 

saat memecahkan sebuah masalah didalam kehidupan sehari-hari dari peserta 
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didik sendiri. 
42

 anak tahap SD berada di tahap perkembangan pada tingkat 

berfikirnya. Ini karena tahap berfikir mereka masih belum formal, malahan 

para siswa SD di kelas-kelas rendah bukan tidak mungkin sebagian dari 

mereka berfikirnya masih berada pada jenjang tahap pra konkret.  

Di lain pihak, mata pelajaran matematika adalah mata pelajaran yang 

bersifat  deduktif, aksiomatik, formal, hirarkis, abstrak, bahasa simbol yang 

memiliki padat arti dan semacamnya. Mengingat adanya perbedaan 

karakteristik itu, maka diperlukan keahlian khusus yang harus dimiliki dari 

seorang guru untuk membantu mengarahkan para peserta didik yang berada 

diantara dunia anak yang belum berfikir secara deduktif untuk dapat mengerti 

dunia matematika yang bersifat deduktif. 

Matematika memberikan pengetahuan mengenai logika berfikir 

peserta didik melalui akal dan nalar. Namun harus diingat bahwa sifat umum 

matematika itu tidak nyata karena hanya terdiri dari simbol-simbol. Peserta 

didik khususnya jenjang SD usia 7-11 tahun menurut klasifikasi Jean Piaget 

berada pada jenjang tahap konkret operasional. Sehingga secara natural cara 

belajar mereka yang terbaik adalah dengan cara nyata yaitu melihat, 

merasakan dan melakukan dengan tangan mereka. 
43

 

Berdasarkan definisi maka pembelajaran mata pelajaran matematika 

tahap SD bertujuan agar menciptakan peserta didik agar memiliki pemikiran 
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kritis, logis, cermat, kreatif serta  menumbuhkan kembangkan krreativitas 

berhitung dan  menciptakan peserta didik supaya mampu menyelesaikan 

sebuah masalah didalam kehidupan peserta didik sehari-hari. 

Jadi, berdasarkan definisi-definisi diatas maka  pendekatan problem 

solving yang berbantu sebuah media tangram terhadap suatu hasil belajar 

matematika peserta didik di jenjang SD adalah langkah awal seorang guru 

untuk melakukan sebuah rencana dalam menyajikan bahan pelajaran 

matematika dengan menyajikan sebuah permasalahan kepada peserta didik 

agar mereka mampu memecahkan sebuah masalah yang berupa soal mengenai 

bentuk-bentuk sebuah  bangun datar dengan bantuan sebuah media berbentuk 

kepingan-kepingan bangun datar yang tersusun menjadi 1 gabungan agar 

dengan cara ini kemampuan berfikir peserta didik dapat menjadi lebih kritis 

dan dapat berfikir  logis sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar peserta 

didik di SD pada pelajaran matematika materi bangun datar. 

 

B. Kerangka Berfikir 

Uma sekaran didalam bukunya yang berjudul bussiness research 

mengatakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang  teori 

yang berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah 

penting.seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi 

argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang dapat menghasilkan 



 

sebuah hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara dari 

peneliti terhadap sebuah gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. 
44

   

Pembelajaran matematika yang berada pada tahap SD adalah proses yang 

sengaja disusun untuk menciptakan suasana lingkungan yang ada dikelas maupun 

lingkungan sekolah yang memungkinkan bagi peserta didik untuk melaksanakan 

kegiatan belajar matematika di sekolah, dan untuk mengembangkan sebuah 

keterampilan serta kemampuan dari peserta didik mengenai berfikir logis dan 

kritis dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di kehidupan sehari-harinya. 

peserta didik pada tahap SD masih berada dalam perkembangan ranah kognitif 

yang berbeda-beda dengan para peserta didik sekolah pada jenjang berikutnya. 

Maka pembelajaran di tahap SD dimulai dengan menyajikan masalah konkrit 

atau realistik sehingga dapat dipahami  peserta didik. Dalam hal ini guru dituntut 

agar menerapkan pembelajaran yang efektif.  

Proses suatu pembelajaran yang` efektif adalah pembelajaran aktif, yaitu 

terjadi suatu timbal balik dari peserta didik dan guru pada saat belajar mengajar 

berlangsung sehingga terjadi pertukaran pengetahuan dari guru maupun peserta 

didik. Selain itu proses pembelajarn yang aktif akan mempermudahkan peserta 

didik menangkap, memahai, dan menguasai apa yang disampaikan oleh guru. 

oleh sebab itu untuk menciptakan pembelajaran yang aktif diperlukan 

keterampilan seorang guru untuk berfikir inovatif yang mampu menciptakan 
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model-model pembelajaran yang selalu membantu peserta didik untuk aktif serta 

dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik pada pelajaran matematika. 

Pendekatan pembelajaran problem solving aadalah salah satu pendekatan 

pembelajaran yang dapat merangsang keaktifan peserta didik dalam memecahkan 

suatu permasalahan.  Pendekatan problem solving pada tahap SD berguna untuk 

merangsang kemampuan intelektual dan daya pikir bagi peserta didik karena 

dalam pendekatan problem solving mereka memandang sebuah masalah dari 

berbagai segi, pendekatan problem solving berguna melatih dan membiasakan 

peserta didik  dalam menghadapi dan memecahkan suatu bentuk masalah secara 

cermat. Proses pemecahan masalah saat pembelajaran di SD pada pelajaran 

matematika terdapat pada pembelajaran bangun datar yang berupa segitiga besar, 

persegi, jajar genjang dan lain-lain. 

Dalam proses memecahkan masalah di SD yang relevan saat  

pembelajaran berlangsung adalah pemberian soal. Untuk memudahkan 

pengerjaan soal-soal bangun datar adalah menggunakan media tangram. Media 

tangram sangat membantu para peserta didik dalam mempelajari sebuah bangun-

bangun datar dikarenakan peserta didik langsung dapat melihat bentuk konkrit 

dari sebuah bangun datar.oleh karena itu model pendekatan problem solving 

dengan bantuan sebuah  media tangram efektif untuk membantu meningkatkan 

akan hasil belajar peserta didik. 

Berdasarkan paparan diatas, maka kerangka alur pikir dalam penelitian 

kuantitatif ini digambarkan sebagai berikut : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka berfikir 

C. Penelitian Yang Relevan  

  Penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

sebagai berikut : 

1. Anis faturrohmah pada penelitiannya yang berjudul pengaruh model CINTA 

berbantu media tangram terhadap pemahaman konsep matematis siswa. Dari 

hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penggunaan media tangram 

berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematis peserta didik.  Pada 

kelas eksperimen sebesar 71,54 dan pada kelas kontrol sebesar 71,50 maka 

diperoleh thitung ( 2,315) > ttabel (1,990). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak sehingga H1 diterima, baik untuk uji dua pihak maupun uji satu pihak, 

artinya terdapat pengaruh model pembelajaran CINTA berbantu media 

tangram. 
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2. Arif  rahman kurniadi pada penelitiannya yang berjudul pengaruh metode 

problem solving terhadap kemampuan berfikiri kreatif matematis siswa pada 

materi luas bangun datar. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa 

penggunaan metode problem solving berpengaruh terhadap  berfikir kreatif 

peserta didik. Pada kelas eksperimen sebesar 75,40 dan pada kelas kontrol 

sebesar 50,38 maka  diperoleh thitung (6,175) > ttabel (1,676). Sehingga dapat 

disimpulkan terdapat pengaruh yang signfikan penggunaan metode problem 

solving terhadap kemampuan berfikir kratif matematis peserta didik.  

Berdasarkan uraian singkat skripsi diatas diharapkan penelitian ini dapat 

melengkapi penelitian sebelumnya.  

D. Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka   pemikiran diatas maka peneliti merumuskan 

hipotesis penelitian ini adalah 

H0 : hasil belajar peserta didik yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran problem solving berbantu media tangram tidak lebih tinggi 

dari pada peserta didik yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran explicit instruction. 

H1 : hasil belajar pesera didik yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran problem solving dengan berbantu media tangram lebih 

tinggi dari pada peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran 

explicit instruction. 

 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksperimen, yaitu  dengan 

sengaja menghasilkan adanya variabel-variabel dan selanjutnya mengamati untuk 

melihat pengaruhnya terhadap hasil belajar. Dengan menggunakan jenis model 

eksperimen. Menurut Gall dan Borg Model eksperimen adalah model 

pembelajaran yang paling ampuh untuk mengetahui sebab akibat antara dua 

variabel atau lebih.
45

 penelitian ini menggunakan quasy eksperimen yaitu 

penelitian ini mempunyai kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, tetapi 

pada kelompok kontrol tidak sepenuhnya berfungsi untuk mengontrol variabel 

terjadi pada kelompok eksperimen.
46

 Penelitian quasy eksperimen adalah 

penelitian dengan pembentukan dua kelompok pembanding. Kelompok yang 

diberikan perlakuan merupakan kelompok eksperimen yang berarti kelompok 

kontrol adalah kelompok yang tidak diberikan perlakuan. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah pretest-posttest control 

group design. Dalam design ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara 
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random kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah 

perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
47

 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN 01 Way Dadi kecamatan Sukarame 

Bandar Lampung. Peneliti melakukan penelitian di kelas V SDN 01 Way Dadi 

Bandar Lampung. Penelitian dilaksanakan pada ajaran semester genap tahun 

ajaran 2017/2018. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu bahan atau obyek atau kegiatan yang 

memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
48

 Adapun variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).  

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendekatan problem 

solving berbantu media tangram. 

2. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang telah dipengaruhi oleh 

perlakuan atau yang menjadi akibat dari perlakuan tersebut, karena adanya 

adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar 
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D. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi menurut Fraenkel adalah kelompok yang menjadi perhatian 

peneliti, kelompok yang berkaitan dengan siapa generalisasi hasil penelitian 

berlaku.
49

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas V 

SDN 01 Way Dadi Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018 yang terdiri dari 

3 kelas yaitu kelas VA, VB, dan VC. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagai bagian dari populasi.
50

 Sampel dalam 

penelitian ini adalah dua kelas yang dipilih secara acak dari populasi yang 

kemudian satu kelas diberi perlakuan dengan pendekatan atau disebut dengan 

kelas kontrol, dan kelas kedua diberi perlakuan dengan menggunakan 

pembelajaran pendekatan problem solving atau disebut dengan kelas 

eksperimen. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VB yang berjumlah 35 

peserta didik sebagai kelas eksperimen dan kelas VC yang berjumlah 33 

peserta didik sebagai kelas kontrol. 

 

3.  Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampling adalah teknik untuk menentukan cara 

mengummpulkan data yang sifatnya menyeluruh atau diambil sebagian untuk 
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mewakili populasi. Dalam penelitian ini teknik samplingnya adalah teknik 

simple random sampling yaitu pengambilan sebuah sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa melihat kedudukan yang sama dalam populasi 

itu.
51

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan teknik 

tes. Tes merupakan alat atau prosedur yang digunaka untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah 

ditentukan..
52

 Tes bertujuan untuk mengetahui hasil belajar matematis peserta 

didik selama proses belajar yang diperoleh setelah selesai pembelajaran.  

 

F. Analisis Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat untuk mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati.
53

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk 

tes. Tes yang diberikan berupa soal essay untuk mengukur hasil belajar yang 

dilakukan diakhir tahapan pembelajaran pada kelas yang diajarkan. 

Soal tes yang diberikan berbentuuk essay. Tes yang akan diberikan 

bertujuan untuk mengetahui hasil belajar pada pelajaran matematika peserta 

didik. 
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Nilai yang diperoleh peserta didik didapat dari formula berikut: 

Tes uraian :
54

 

 Nilai persentase = 
                          

                    
  × 100  

 

G. Uji Instrumen 

Sebelum diujikan dikelas sampel, soal-soal instrumen telah diuji cobakan 

diluar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji coba tes bertujuan untuk 

mengetahui validitas, tingkat kesukaran, daya beda dan reliabilitas butir soal tes. 

1. Uji Validitas 

Menurut sugiyono instrumen yang valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang sebenarnya telah diukur.  

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

tersebut dapat dikatakan valid. Dengan digunakannya instrumen penelitian 

yang valid dan reliabel didalam suatu pengumpulan data, diharapkan hasil 

penelitian yang diteliti akan menjadi valid serta reliabel. Jadi penelitian 

dengan instrumen yang valid serta reliabel merupakan syarat yang mutlak 

bagi peneliti untuk dapat mengahasilkan penelitian yang valid serta reliabel.
 55

 

Ada hal yang harus diukur untuk mengetahui kevalidan suatu insrumen yaitu 
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tingkat kesukarana soal untuk soal berbentuk essay. Untuk menguji validitas 

soal essay dengan perhitungan menggunakan microsoft excel, digunakan 

rumus korelasi produk moment memakai angka kasar (raw score). Adapun 

rumus manualnya: 

Rxy  
 ∑   – ∑   ∑  

√  ∑     – ∑       ∑         ∑       
 

 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N  = Banyaknya peserta tes 

X  = skor butir soal 

Y  = skor total  

Untuk mengetahui valid atau tidaknya setiap soal, maka hasil 

perhitungan dikorelasikan dengan rtabel. Jika rxy  >  rtabel , maka soal dikatakan 

valid, sebaliknya jika rxy < rtabel, maka soal dikatakan tida valid.  
56

 

 

2. Uji Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran butir soal merupakan cara untuk mengukur butir 

soal  apakah termasuk sukar, sedang atau mudah. Untuk menentukan 

perhitungan tingkat kesukaran menggunakan microsoft excel sedangkan 
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menurut Suharsimi Arikunto dalam instrumen penelitian  menggunakan 

rumus berikut: 

  Pi = 
∑  

    
 

  Pi  = tingkat kesukaran butir i 

  ∑   = jumlah skor butir i yang dijawab oleh testee (peserta tes) 

      = skor maksimum 

  N = jumlah test (peserta tes).
57

 

Tolak ukur untuk menginterprestasikan taraf kesukaran tiap butir soal 

digunakan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Interpretasi Taraf Kesukaran 

Nilai Dp Interprestasi 

P = 0,00 Sangat sukar 

0,00 < P ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < P ≤ 0,70 Sedang 

0,71 < P ≤ 1,00 Mudah 

P = 100 Sangat Mudah 

 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu sukar dan tidak terlalu 

mudah. Alasannya apabila peseta didik diberikan soal yang mudah maka tidak 
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ada tantangan bagi peserta didik untuk ememcahkan soal, sedangkan soal 

yang terlalu sukar akan menyebabkan peserta didik putus asa karena 

pemecahan soal itu berada di luar kemampuannya lalu tidak lagi bersemangat 

mencobanya.
58

 Namun dalam penelitian ini peneliti hanya ingin mengetahui 

tingkat kesukaran soal , dipakai atau dibuangnya item soal hanya pada 

kevalidan soal tersebut. 

 

3. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berasal dari sebuah kata reliability berarti seberapa jauh 

penelitian mengenai pengukuran hasil belajar peserta didik dapat dipercaya. 

Salah satu syarat agar hasil ukur suatu tes dapat dipercaya ialah tes tersebut 

haru mempunyai reiabilitas yang memadai. Reliabilitas yang akan digunakan 

untuk mengukur hasil belajar peserta didik misalkan materi geometri ruang 

adalah dengan enggunakan rumus Alpha Crownboach yaitu : 

r1 1 =(
 

   
)   (  –

∑  
 

  
 ) 

R1 1 =  koefisien reliabilitas tes 

k = banyaknya item pertanyaan. 

 ∑  
    = jumlah varians butir 

  
  = varian total 
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∑    
 ∑   

 
 

 

 

Keterangan : 

                 

                          59 

Dalam pemberian  interprestasi terhadap koefisein reliabilitas tes pada 

umumnya menggunakan patokan sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Intrepetasi Uji Reliabilitas  

Nilai Interpretasi 

0,00 – 0,20 Sangat Lemah 

0,21- 0,40 Lemah 

0,41 – 0,60 Cukup 

0,61 -  0,80 Tinggi 

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Uji Prasyarat 

Teknik analisis data tes hasil belajar pemecahan masalah matematis 

diuji dengan uji statistik sebelum menguji hipotesis maka dilakukan uji 

                                                 
59

 Ibid. h.233. 



 

prasyarat. Adapun uji prasyarat yang digunakan adalah uji normalitas dan uji 

homogenitas. 

 

 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui bahwa sebaran data 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas 

menggambarkan bahwa sampel yang diambil berasal dari populasi yang 

berdistribusi secara normal.
60

 Untuk menguji normalitas ini digunakan 

metode liliefors menggunakan microsoft excel berikut: 

1) Hipotesis  

H0 : sampel yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

2) taraf signifikansi :      

3) statistik uji : 

L = Max | F (zi) – S (zi) 

Dengan  

F (zi) = P (Z ≤ zi) untuk Z ~ N(0,1) 

zi = 
      ̅

 
  = skor berstandar untuk X1,  

s = simpangan baku 
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S =  √
    ∑      ∑    

        
 

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

4)  daerah kritik = {           } 

     n = ukuran sampel. 

5) Keputusan uji : 

     H0 : diterima jika nilai statistik uji jatuh diluar daerah kritik.
61

 

 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk menguji kesamaan varians 

populasi yang berdistribusi normal.
62

 Uji homogenitas ini menggunakan uji 

F yaitu dengan rumus : 

F = 
                

                
 

Kriteria pengujian : 

Jika  Fhituung > Ftabel berarti tidak homogen dan jika Fhituung < 

Ftabel berarti homogen pada taraf sihnifikan 5%.
63

 Hipotesis 

statistiknya: 

H0 :   
  =   

  :  tidak ada perbedaan antara varians 1 

dan varians 2 (data bersifat homogen) 
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H0 :   
  =   

  : ada perbedaan antara varians 1 dan 

varians 2 (data tidak homogen). 

 

 
2. Uji Hipotesis 

Uji t adalah tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran 

atau kepalsuan hipotesis nihil yang meyatakan bahwa antara dua buah mean 

sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan. bila sampel berkorelasi/berpasangan , misalnya 

membandingkan sebelum atau sesudah treatment atau perlakuan, atau 

membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen,maka 

digunakan t test sampel related.
64

 Uji t menggunakan mcrosoft excel. 

1.  Hipotesis statistik 

H0  :         

Hasil belajar peserta didik yang diajarkan dengan 

menggunakan model  pembelajaran problem solving berbantu media 

tangram tidak lebih baik dari pada peserta didik yang diajar dengan 

model pembelajaran explicit instruction. 

H1  :          

Hasil belajar peserta didik yang diajarkan dengan 

menggunakan odel pembelajaran problem solving berbantu media 
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tangram lebih baik daripada peserta didik yang diajarkan dengan 

model pembelajaran explicit instruction. 

 

2. Taraf signifikansi 

     

3. Uji statistika menggunakan rumus :
65

 

t =  
 ̅    ̅ 

√
        

           
 

        
 

 

  
  

 

  
  

 

 

dengan : 

 ̅  = rata-rata sampel 1 

 ̅   = rata-rata sampel 2 

n1    = jumlah sampel 1 

n2    = jumlah sampel 2 

s1     = simpangan baku sampel 1 

s2     = simpangan baku sampel 2 

4. Kaidah pengujian 

H0 ditolak jika   : thitung   ≥ ttabel 

 

3. Uji Normalitas Gain (N-GAIN) 
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Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan 

peserta didik setelah proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan 

dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir 

putaran. 
66

  

Rumus N-GAIN = 

                

                  
 

 

   Kategorisasi ditentukan dengan nilai N-GAIN sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Intrepetasi Uji N-Gain 

G-Tinggi Nilai G ≥ 0,70 

G-Sedang Nilai 0,30 ≤ G > 0,70 

G-Rendah Nilai G < 0,30 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam penelitian ini meliputi data uji instrumen dan data hasil tes matematika 

kelas V. Berikut ini diberikan tentang uraian data-data tersebut: 

 

A. Uji Instrumen  

1. Analisis Uji validitas  

Pada penelitian ini, data hasil belajar matematika diperoleh dengan 

melakukan uji coba tes hasil belajar matematika yang terdiri dari 8 soal uraian 

atau essay. Uji coba ini dilkukan diluar sampel penelitian, yaitu pada 38 

peserta didik kelas V SD N 01 Way Dadi Bandar Lampung pada tanggal . 

Validitas instrmen tes hasil belajar matematika dikai berdasarkan 

kriteria yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Validitas instrumen tes ini 

meliputi materi soal yang telah sesuai dengan indikator yaitu dinyatakan telah 

sesuai dengan kompetensi, isi materi dan sesuai dengan jenjang kelas atau 

tingkat kelas, soal menggunakan bahasa baku dan tidak menimbulkan makna 

ganda. Soal menggunakan kata tanya atau kata perintah, soal berisi petunjuk 

cara pengerjjaan soal, serta memiliki pedooman penskorann untuk butir soal 

yang akan diujicobakan. 

Uji coba tes ini dilakukan untuk mengetahui apakah butir soal dapat 

mengukur apa yang hendk diukur. Upaya untuk mendapatkan data yang 



 

akurat maka tes yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria 

yang baik.  

Pengujian validitas tes hasil belajar matematika dalam penelitian ini 

menggunakan microsoft excel. Hasil perhitungan validitas dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.1 

Validitas Soal Tes Hasil Belajar Matematika 

Nomor butir 

soal 

Rxy (koefisien 

korelasi) 

Interpretasi Kriteria 

1 0,648 rxy  > 0,32 Valid 

2 0,278 rxy < 0,32 Tidak Valid 

3 0,574 rxy > 0,32 Valid 

4 0,468 rxy > 0,32 Valid 

5 0,464 rxy > 0,32 Valid 

6 0,476 rxy >  0,32 Valid 

7 0,721 rxy > 0,32 Valid 

8 0,507 rxy > 0,32 Valid 

9 0,438 rxy > 0,32 Valid 

 

Hasil perhitungan validasi butir soal tes terhadap 9 butir soal yang 

diujicobakan menunjukkan terdapat 8 butir soal yang tergolong valid yaitu 

butir soal nomor 1,3,4,5,6,7,8, dan 9. 

 

2. Analisis Uji tingkat kesukaran 

Pengujian taraf kesukaran dalam penelitian ini menggunakan 

microsoft excel. Adapun hasil analisis tingkat kesukaran dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 



 

Tabel 4.2 

Tingkat Kesukaran Butir Soal Tes Hasil Belajar Matematika 

Nomor butir soal Tingkat kesukaran Keterangan 

1 0,535 Sedang 

2 0,552 Sedang 

3 0,552 Sedang 

4 0,789 Sedang 

5 0,439 Sedang 

6 0,333 Sedang 

7 0,167 Sukar 

8 0,140 Sukar 

9 0,123 Sukar 

 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran butir tes terhadap 9 soal uraian 

yang menunjukkan 6 soal dalam kategori sedang yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 serta 

3 soal dalam kategori sukar yaitu 7, 8, dan 9 dengan tingkat kesukaran < 0,30. 

  

3. Analisis Uji Reliabilitas 

Instrumen yang valid pada uji coba tes hasil belajar matematika 

terdapat 8 soal yang dapat dikategorikan sebagai butir soal yang valid yaitu 1, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dengan beberapa soal perbaikan dengan soal lain tidak 

dipakai dalam penelitian, upaya untuk mengetahui apakah butir soal tersebut 

dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya maka peneliti melakukan uji 

coba reliabilitas terhadap 8 soal tersebut denga menggunakan rumus alpha. 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan microsoft excel. 

Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel : 

 



 

Tabel 4.3 

Uji reliabilitas Soal Tes Hasil Belajar Matematika 

Statistic 

rhitung 0,635 

Kesimpulan Tingkat reliabilitas tinggi 

 

Koefisien alpha telah didapat maka tolak ukur untuk di 

interprestasikan dengan derajat reliabilitas 0,635 adalah reliabel sehinggga 8 

soal tersebut dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada 

penelitian selanjutnya. 

 

4. Hasil Kesimpulan Uji Coba Tes 

Hasil perhitungan validitas, uji tingkat kesukaran, dan reliabilitas 

instrumen dirangkum dalam tabel berikut : 

Tabel 4.4 

Kesimpulan Instrumen Soal 

Item soal Uji validitas Tingkat 

kesukaran 

Kesimpulan 

1 Valid Sedang Digunakan 

2 Tidak valid Sedang Tidak digunakan 

3 Valid Sedang Digunakan 

4 Valid Sedang Digunakan 

5 Valid Sedang Digunakan 

6 Valid Sedang Digunakan 

7 Valid Sukar Digunakan 

8 Valid Sukar Digunakan 

9 Valid Sukar Digunakan 

 



 

Berdasarkan tabel perhitungan validitas, tingkat kesukaran dan 

reliabilitas butir soal, maka dari 10 soal yang diuji cobakan peneliti 

mengambil 8 butir soal yaitu soal nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. 

 

B. Hasil Uji Prasyarat 

1. Analisis Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang didapat 

peneliti merupakan data yang berditribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode liliefors pada 

program koputer microsoft excel. Kriteria penetapannya dengan cara 

membandingkan  nilai sig.( 2-tailed) pada tabel uji L metode liliefors dengan 

taraf signifikan 0,05 (5%). Dengan demikian dasar pengambilan keputusan 

Lhiitung < Ltabel , maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika pengambilan 

keputusan dari koefisien Lhiitung >  Ltabel maka data berdistribusi tidak normal. 

Maka diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas Data Pretest Hasil Belajar Matematika 

 

No Kelompok N Lhiitung Ltabel Keputusan 

uji 

1 Eksperimen 33 0.138 0,154 Ho 

diterima 

2 Kontrol 35 0,142 0,149 H0 

diterima 

 

 

 



 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas Data Postest Hasil Belajar Matematika 

No Kelompok N Lhiitung Ltabel Keputusan 

uji 

1 Eksperimen 33 0.147 0,154 Ho 

diterima 

2 Kontrol 35 0,135 0,149 H0 

diterima 

 

Berdasarkan  perhitungan  tabel diatas, diperoleh rata-rata skor hasil 

normalitas data hasil belajar matematika yang terangkum diatas, data akan 

berdistribusi normal apabila Lhiitung < Ltabel. Dengan demikian data berasal 

dari distribusi normal karena pada hasil belajar pretest  0,138 < 0,154 untuk 

kelas eksperimen dan 0,142< 0,149 untuk kelas kontrol. Dan data 

berdistribusi normal pada hasil belajar postest 0,147 < 0,154 untuk kelas 

eksperimen dan 0,135 < 0,149 untuk kelas kontrol. 

 

2. Analisis Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua sampel 

digunakan karakter yang sama atau tidak. Uji kesamaan varians dilakukan 

pada data  variabel terikat yaitu hasil belajar matematika dengan 

menggunakan uji F.  Pengujian varian ini yaitu dengan membandingkan 

varians terbesar dan varians terkecil. Hasil penguji uji homogenitas dengan 

taraf sigifikansi (a) 5% diperoleh data taraf signifikansi hasil belajar 



 

matematika F(0,05;32;34)  adalah 1,178 dapat dilihat pada lampiran. Uji 

homogenitas dengan uji F yaitu: 

F = 
                

                
 

 Data prestest hasil belajar matematika kelas eksperimen dan kontrol 

  F = 
       

       
 

  F = 1,03651 

Maka Fhitung = 1,03651 dan F(0,05;32;34)  = 1,178 sehingga H0 diterima, berarti  

Kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari varians yang sama ( populasi 

homogen ). 

Data postest hasil belajar matematika kelas eksperimen dan kontrol 

  F = 
       

       
 

 F = 1,2233 

Maka Fhitung = 1,2233 dan F(0,05;32;34)  = 1,178 sehingga H0 diterima, berarti  

Kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari varians yang sama ( populasi 

homogen ). 

 Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sampel berasal 

dari populasi yang homogen. Jadi berdasarkan  uji F dapat dinyatakan bahwa 

kedua populasi tersebut homogen dan dapat dilanjutkan uji hipotesis dengan 

menggunakan uji-t. 

 

 



 

C. Hasil Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk melihat ada tidaknya perbedaan pada 

hasil pretest dan postest peserta didik dari kelompok eskperimen dan 

kelompok kontrol. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t karena 

berdasarkan hasil perhitungan secara statistik dan pretest dan data postest 

berdistribusi normal dan homogen. Hasil perhitungan uji hipotesis pretest dan 

postest dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat dilihat pada 

tabel. Penyebaran data dapat dilihat paada lampiran. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian setelah uji 

prasyarat  terpenuhi maka dilakukan uji lanjta, yakni pengujian hipotesis. 

Untuk menguji hipotesisi diunakan uji t yang meliputi uji kesamaan dua rata-

rata menggunakan uji-t 

H0 : hasil belajar matematika peserta didik dengan model pembelajaran 

problem solving berbantu media tangram tidak lebih baik dari hasil 

belajar matematika dengan menggunakan model pembelajaran explicit 

instruction. 

H1 : hasil belajar matematika peserta didik dengan model pembelajaran 

problem solving berbantu media tangram lebih baik dari hasil belajar 

matematika dengan menggunakan model pembelajar explicit instruction. 

 

 

 



 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Hipotesis Kelas Eksperimen Dan Kontrol 

No Kelas Thitung Ttabel Kesimpulan 

1 Eksperimen dan kontrol 2,768 1,996 H0 ditolak / 

H1 diterima  

 

Pada tabel diatas diketahui pada hasil perhitungan hipootesis nilai 

postest kelas eksperimen  dan eksperimen  thitung sebesar 2,768lebih besar dari 

ttabelyang sebesar 1,996 dengan kesimpulan Ho ditolak sehingga H1 diterima.. 

sehingga hipotesis nol yang menyatakan  hasil belajar matematika peserta 

didik dengan model pembelajaran problem solving berbantu media tangram 

dengan menggunakan model pembelajaran explicit instruction ditolak. 

Dengan demikian hasil uji-t menyatakan bahwa hasil belajar matematika 

peserta didik dengan model pembelajaran problem solving lebih baik dari 

hasil belajar matematika dengan menggunakan model pembelajaran explicit 

instruction. 

 

D. Analisis Uji N-Gain 

Tabel 4.8 

Hasil N-Gain Pretest-Posttest Pada Kelas Eksperimen Dan Kontrol 

 Eksperimen Kontrol 

pretest posttest N-Gain Pretest posttest N-Gain 

∑ 1984,5 

 

2441 11,957 1829 

 

2267 9,745 

  60,13636 73,9697 0,362333 52,25714 

 

64,77143 0,278429 

 



 

Berdasarkan data di atas, dapat dianalisis bahwa selisih antara nilai 

pretest dan posttest menghasilkan nili N-Gain. Untuk kelas eksperimen rata-

rata pretest sebesar 60,13636 dan rata-rata nilai posttest sebesar 73,9697 

denngan perolehan rata-rata N-Gain sebesar 0,362333 dan masuk dalam 

kategori sedang. Kemudian untuk kelas kontrol rata-rata nilai pretest sebesar 

52,25714 dan rata-rata nilai posttest sebesar  64,77143 dengan perolehan N-

Gain sebesar 0,278429 dan masuk dalam kategori rendaha. Dapat disimpulkan 

bahwa pada kelas eksperime mengalami peningkatan hasil belajar sehingga 

model pembelajaran problem solving berbantu media tangram berpengaruh 

terhadap hasil belajar. 

 

E. Pembahasan  

Penelitian ini ingin membuktikan apakah pembelajaran yang 

menggunakan model problem solving lebih baik dibandingkan model explicit 

istruction. Model pembelajaran problem solving  bertujuan agar peserta didik 

berfikir kritis dalam memecahkan suatu masalah, dan jika berhasil 

memecahkan suatu masalah maka peserta didik akan menghadapi masalah 

yang baru. Dalam menghadapi masalah yang lebih rumit, manusia dapat 

menggunakan cara ilmiah, sehingga terjadi proses berfikir kritis saat 

memecahkan masalah yang dihadapi oleh peserta didik.  

 Pada penelitian ini mempunyai dua variabel yang menjadi objek 

penelitian,yaitu variabel bebas berupa model pembelajaran problem solving 



 

dan terikatnya hasil belajar matematika. Penelitian mengambil dua kelas yaitu 

kelas V C yang berjumlah 44 peserta didik sebagai kelas eksperimen dengan 

model pembelajaran problem solving dan V B yang berjumlah 41 dengan 

menggunakan model pembbelajaran explicit instruction materi yang diajarkan 

pada penelitian ini adalah bangun datar. 

 Data-data pengujian hipotesisi dikumpulkan peneliti dengan 

mengajarkan beberapa materi yang tercantum pada bangun datar yakni 

persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium dan jajar genjang pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol masing-masing dilakukan 6 kali pertemuan 

yaitu 4 kali untuk proses belajar mengajar dan 2 kali untuk proses melakukan 

pretest dan postest untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Soal tersebut 

diuji cobakan untuk mendapatkan hasil, validasi, reliabilitas, dan tingkat 

kesukaran sampeel yang digunakan untuk uji coba adalah kelas V A SD N 01 

Way Dadi yang berjumlah 38 peserta didik. Adapun analisis butir soal terkait 

uji kelayakan soal yang digunakan yaitu nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 untuk 

soal pretest dan postest. Sal yang telah valid kemudian digunakan untuk 

menguji hasil belajar matematika pesertaa didik yang menggunakan model 

pembelajaran problem solving berbantu media tangram dan model 

pembelajaran explicit instruction 

 Analisis data yang digunakan dalamm penelitan ini adalah uji 

normalitas dan uji homogenitas yang dilakukan berdasarkan hasil pretest dan 

postest masing-masing kelas.uji normalitas menggunakan metoode liliefors 



 

diketahui bahwa nilai L0 = 0,138 untuk pretest kelas eksperimen dan  L0 = 

0,142 untuk kelas kontrol, nilai L0 = 0,147 untuk postest kelas eksperimen dan 

0,135 untuk kelas kontrol, dan taraf signifikansi dari kedua kelas Ltabel =  

0,154 untuk kelas eksperimen dan Ltabel  = 0,149 untuk kelas kontrol sehingga 

data berdistribusi normal karena L0 <  Ltabel. 

 Analisis data selanjutnya yaitu uji homogenitas yang bertujuan untuk 

melihat apakah variansi-variansi dari sejumlah populasi sama atau tidak. Uji 

varians pada uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan microsoft 

excel. Hasil penguji uji homogenitas dengan taraf signifikansi (   5% 

diperoleh data signifikansi hasil belajar  matematika  1,783. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, artinya bahwa kedua populasi tersebut 

memiliki variansi yang sama.  

 Setelah diterapkan model pembelajaran yang telah dijelaskan maka 

hasil belajar matematika peserta didik dengan model pemmbelajaran problem 

solving berbantu media tangram lebih baik dari hasil belajar menggunakan 

model pembelajaran explicit instruction. 

 Berdasarkan analisis data dan uji hipotesis, diperoleh thitung sebesar 

2,768 sedangkan ttabel 1.996 artinya thitung > ttabel  , sehingga hipotesis nol yang 

menyatakan hasil belajar matematika peserta didik dengan model 

pembelajaran problem solving berbantu media tangram tidak lebih baik dari 



 

hasil belajar matematika dengan menggunakan model pembelajaran explicit 

instruction ditolak. 

 Dengan menggunakan uji N-Gain dapat dilihat bahwa data pretest 

untuk kelompok eksperimen diperoleh nilai rata-rata 60,14 sedangkan posttest 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 73,97. Maka dapat dikatakan bahwa ada nya 

peningkatan hasil belajar peserta didik sebesar 13,83 yang berarti adanya 

pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran problem solving 

berbantu media tangram dengan hasil belajar peserta didik.  

 jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika peserta didik 

denga model pembelajaran problem solving berbantu media tangram lebih 

baik dari hasil belajar matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

explicit instruction. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: 

1. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan hasil belajar matematika pesertaa 

didik kelas eksperimen dengan penerapan model pembelajaran problem 

solving berbantu media tangram lebih baik dari kelas kontrol dengan 

model pembelajarn explicit instruction yaitu: 

a. Pemberian sebuah masalah yang diberikan guru agar peserta didik 

mampu memecahkan masalah membuat peserta didik lebih berfikir 

kritis mengenal materi yang akan dipelajari.  

b. Penggunaan media pada kelas eksperimen lebih membantu peserta 

didik memahami materi yang dipelajari. 



 

c. Penerapan model pembelajaran problem solving berbantu media 

tangram menjadikan peserta didik mampu menyelesaikan 

permasalahan dengan bantuan sebuah media  untuk memudahkan 

peserta didik menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar peserta didik 

pada kelaas kontrol dengan penggunaan model pembelajaran explicit 

instruction yaitu: 

a. Kurangnya tanggung jawab peserta didik terhadap proses belajar 

karena peserta didik tidak di tuntut untuk berfikir kritis saat 

menyelesaikan masalah sehingga membuat peserta didik kurang 

memahami materi yang diberikan guru. 

b. Tidak menggunakan media pada kelas kontrol membuat peserta didik 

kurang memahami materi yang diberikan oleh guru. 

c. Penggunaan model pembelajaran explicit instruction hanya 

memberikan keterampilan atau membimbing peserta didik memahami 

materi. 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan uji hipotesis, diperoleh thitung sebesar 2,768 

lebih besar dari ttabel sebesar 1,996 , Maka H0 yang menyatakan hasil belajar 

matematika peserta didik dengan model pembelajaran problem solving berbantu 

media tangram tidak lebih baik dari hasil belajar matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran explicit instruction ditolak, sehingga H1 

disimpulkan bahwa hasil belajar matematika peserta didik dengan model 

pembelajaran problem solving berbantu media tangram lebih baik dari hasil 

belajar matematika dengan menggunakan model pembelajaran explicit 

instruction diterima. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan sara sebagai 

berikut : 

1. Model pembelajaran problem solving berbantu media dapat digunakan dengan 

persiapan yang cukup agar dalam proses pembelajarn ini berjalan secara 

efektif. 

2. Model pembelajaran problem solving berbaantu media tangram akan lebih 

efektif bila diterapkan pada kelas dengan jumlah peserta didik 30-45. 

3. Materi yang bisa diterapkan model pembelajaran problem solving berbantu 

media tangram yaitu materi yang berbentuk pemberian masalah yang sifatnya 



 

belum terdefinisi penyelesaiannya yang dapat dibantu dengan menggunakan 

sebuah media. 
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Lampiran 1 

PROFIL SEKOLAH 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SD Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar 

Lampung 

SD Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung suatu lembaga 

pendidikan formal  yang berdiri pada tahun 1974 pada awalnya tanah yang 

ditempati sekolah ini merupakan tanah waqaf, atas kesepakatan dari warga 

setempat dibangunlah sekolah dasar hanya dengan 3 gedung dengan murid 

berkisar 8-15 siswa dari kelas III-VI sedangkan siswa kelas I dan II bisa 

mencapai 20 anak. Seiring perkembangan zaman murid di sekolah ini semakin 

bertambah hingga mencapai seratus siswa per angkatan yang dibagi beberapa 

kelas dengan jumlah perkelas hampir empat puluh bahkan lebih. 

Pada awal berdiri pada tahun 1974 sekolah ini pun belum bernama SD 

Negeri 1 Way Dadi akan tetapi SD Negeri 1 Sukarame. Pada pemecahan 

kabupaten kota medya tahun 1990 SD Negeri 1 Sukarame berubah menjadi 

SD negeri 1 Way Dadi, SD Negeri 1 Way Dadi yang kita kenal sekarang 

terletak berada didekat pasar sukarame atau yang lebih kita kenal pasar 

tempel.  

 



 

2. Visi dan Misi SD Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung 

Suatu lembaga pendidikan perlu memiliki arah dalam pelaksanaan 

segala kegiatan yang akan dilakukan, oleh karena itu perlu adanya Visi dan 

Misi yang menjadi panduan dalam rangka mecapai tujuan yang akan dicapai. 

Adapun Visi SD Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung: 

Menjadikan sekolah yang unggul dan berprestasi berdasarkan iman dan taqwa 

Sedangkan Misi SD Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung: 

a. Melaksanakan pembelajaran yang baik bagi guru dan siswa 

b. Menyediakan prasarana sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar 

c. Menumbuhkan semangat keunggulan warga sekolah untuk berkarya 

d. Melakukan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut 

3. Tujuan SD Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung: 

a. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi secara 

vertikal dan horizontal 

b. Meningkatkan pemahaman terhadap diri sendiri sejak dini sehingga 

mampu mandiri dan berpartisipasi di masyarakat 

c. Mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi 

 

 

 



 

4. Situasi dan Kondisi Sekolah  

a. Identifikasi Sekolah 

Nama Sekolah   :   SD Negeri 1 Way Dadi 

Nomor Induk Sekolah  :   101126002001 

Nomor Statistik Sekolah  :   020010 

NPSN    :   - 

Status    :   Terakreditasi A 

Provinsi   :   Lampung 

Otonomi Daerah  :   Bandar Lampung 

Kecamatan   :   Sukarame 

Desa/Kelurahan  :   Way Dadi 

Daerah    :   Perkotaan 

Status Sekolah   :   Negeri 

Surat Keputusan SK  :   - 

Alamat    :   Jl. Pulau Pandan No. 2 Bandar  

         Lampung 

Kode Pos   :   35131 

Tahun Berdiri    :   Tahun 1974 

 

 

 

 



 

5. Proses Belajar dan Pembelajaran 

Pelaksanaan proses pembelajaran pada SD Negeri 1 Way Dadi selalu 

berusaha meningkatkan disiplin dan mutu pendidikan.  

Proses pembelajaran dilakukan mulai pukul 07.15 WIB – 10.00 WIB 

untuk kelas I, pukul 10.00 WIB – 13.00 WIB untuk kelas II, Pukul 07.15 

WIB – 12.00 WIB untuk kelas IV A, IV B dan VI, pukul 12.00 WIB – 

16.00 WIB untuk kelas III, IV C dan, V. 

6. Keadaan Sarana dan Prasarana SD Negeri 1 Way Dadi Sukarame 

Bandar Lampung 

SD Negeri 1 Way Dadi memiliki sarana dan prasarana seperti pada tabel 

berikut: 

    Tabel 3. Data fasilitas SD Negeri 1 Way Dadi  

No. Jenis Fasilitas Volume 

1. Ruang Kepala Sekolah 1 

2. Ruang Guru 1 

3. Ruang Tata Usaha 1 

4. Ruang Belajar 9 

5. Ruang Gudang 1 

6. Ruang UKS 1 

7. WC Guru/Karyawan 1 

8. WC Siswa 6 

9. Lapangan 1 

10 Pepustakaan 1 

11 Kantin 1 

    Sumber : Tata Usaha SD Negeri 1 Way Dadi 

 



 

7. Struktur Organisasi SD Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: struktur organisasi SD Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung 

 

 

Kepala Sekolah 

Dra. Endang Rosuna, T.M. M. Pd 

 
Komite Sekolah 

Azwan 

Tata Sekolah 

Riky Ekaria S 

Bendahara Barang: Rosida, S. Pd  

Bendahara Bos: Hj. Armawati 

Bendahara Gaji: Septi Sudarmi, S. Pd 

Perpustakaan 

Iit Permata S 

 

G.K IV A: Yunita, S. Ag 

G.K IV B: Hj. Zuraida, S. Pd 

G.K IV C: Emilia Puspita 

G.K. V A: Hj. Junaini, S. Pd. 

MM 

G.K. V B: Surajiyem, S. Pd  

G.K. V C: Pajri, S. Pd  

G.K. VI A: Sumiartiningsih, S. 

Pd  

G.K. VI B: Septi Sudarmi, S. 

Pd 

G.K. VI C: Tati Supriati, S. Pd  

 

G.K I A: Aprika Sari, S. Pd 

G.K I B: Sri Sulasmi, S. Pd  

G.K I C: Suhartini 

G.K. II A: Yuniarti, S. pd 

G.K. II B: Nuraini 

G.K. II C: Hj. Sri Puji, S. PD 

G.K. III A: Eliyati, S. Pd 

G.K. III B: Dra. Zuraidah 

G.K. III C: Haida Wati 

 

Guru Agama 
I-II: Suparmi 

Guru Agama 

III-IV: Siti 

Hamidah 

Guru Agama 

V-VI: Hj. 

Armawati 

Guru B. Inggris: 
Rosita, S. Pd 

Pebri Handayani, 

S. Pd 

Guru Penjaskes I-
III: Siti Awaliah 

Guru Penjaskes 

IV-VI: 

Ihksanudin, S. Pd 

Guru B. 

Lampung: 

Yunila Sari, 

S. Pd  

Satpam 

Shofwan 

Petugas 

Kebersihan: 

Diah 

Siswa 

Masyarakat Sekitar 



 

8. Keadaan Anak Didik SD Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar 

Lampung 

Keadaan siswa SD Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung Tahun 

Ajaran 2017/2018 berjumlah 747 siswa, dengan peincian sebagai berikut : 

Tabel  4. Jumlah Siswa SD Negeri 1 Way Dadi 

No. Kelas Banyak Siswa Jumlah 

L P 

1. I 55 57 112 

2. II 73 60 133 

3. III 57 72 129 

4. IV 70 52 122 

5. V 72 60 132 

6. VI 57 62 119 

JUMLAH 747 

Sumber : Tata Usaha SD Negeri 1 Way Dadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA GURU 

 

No Pertanyaan Wawancara 

1 Menurut bapak bagaimana 

hasil belajar peserta didik 

pada pelajaran matematika 

Masih banyak peserta didik dikelas V yang belum dapat memahami materi 

mengenai konsep pembelajaran matematika yang berdampak pada hasil 

belajar peserta didik yang menjadi rendah 

2 Menurut bapak bagaimana 

kondisi dan cara belajar saat 

bapak mengajar mata 

pelajaran matematika 

 Pembelajaran pada mata pelajaran matematika mengalami kesulitan belajar 

hal ini dilatar belakangi oleh kemampuan dari pemahaman para peserta 

didik yang berbeda-beda, terdapat sebagian peserta didik  yang mudah dan 

yang sulit dalam memahami materi pembelajaran yang telah diajarkan oleh 

seorang guru, serta dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran  

matematika dengan materi bangun datar sendiri pernah mencoba untuk 

menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan, strategi-strategi maupun 

model-model pembelajaran dalam pembelajaran mata pelajaran matematika 

namun hasil belajar yang didapat dari para peserta didik tidak jauh dari 

hasil belajar yang sebelumnya tidak menggunakan berbagai macam variasi 

pembelajaran. 

 

3 Kendala apa saja yang 

bapak temui dalam proses 

pembelajaran ? 

Dari sebagian besar peserta didik merasa sulit dalam memahami sebuah 

materi yang berkaitan dengan konsep bangun datar dan menentukan 

perbedaan bentuk setiap bangun-bangun datar yang dalam hal ini 

mempengaruhi setiap hasil belajar para peserta didik. peserta didik 

kesulitan dalam menghapal rumus terkait dengan materi tentang bangun 

datar bahwa masih ada beberapa peserta didik di kelas yang harus 

melaksanakan remedial karena belum mencapai kriteria ketuntasan 

minImum (KKM). 

 



 

lampiran 3 

KISI-KISI SEBELUM UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN HASIL 

BELAJAR MATEMATIKA 

 

Nama    : SDN 01 Way Dadi Bandar Lampung 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : V/Genap 

Standar Kompetensi  : 6. Memahami Sifat-Sifat Bangun Datar Dan  

Bangun    Ruang Serta Hubungannya Antar 

Bangun. 

  

Materi 

pokok 

Kompetens dasar indikator soal 

Bangun 

datar  

6.1 Mengidentifikasi Sifat-

Sifat Bangun Datar 

 

 

 

6.1.1 Menyebutkan pengertian 

bangun segitiga, persegi 

panjang, trapesium dan jajar 

genjang 

1 2 4  

6.1.2 Mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun segitiga, persegi 

panjang, trapesium dan jajar 

genjang 

3 

6.5 meyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

bangun datar 

6.5.1 Menghitung masalah yang 

berkaitan dengan  bangun 

segitiga, persegi panjang, 

trapesium dan jajar genjang 

5 6 7  

8 9  

 

 

 



 

Lampiran 4 

 

INSTRUMEN SOAL SEBELUM UJI COBA 

 

Nama Siswa  : 

Nomor Absen  : 

Mata Pelajaran : 

Kelas / Semester : 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

 

Petunjuk umum mengerjakan soal : 

1. berdoalah sebelum mengerjakan soal ! 

2. Tulislah nama dan kelas pada lembar jawaban ! 

3. Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawwabnya ! 

4. Dahulukan soal-sola yang lebih mudah ! 

5. Apabila ada jawaban yang salah, maka hapuslah jawaban yang salah tersebut 

sampai bersih ! 

6. Apabila ada soal yang tidak jelas tanyakan langsung kepada pengawas ! 

 

Soal 

 

1. Roni ikut ayahnya yang sedang bekerja di sebuah mebel. Saat ayah bekerja roni 

menemukan sebuah kayu berbentuk jajar genjang, roni menanyakan kepada 

ayahnya mengenai bentuk apa kayu tersebut, kemudian ayah menjelaskan. 

Bagaimana penjelasan ayah mengenai kayu berbentuk jajar genjang tersebut? 

 

2. Saat doni dan vino bermain dengan menggunakan media tangram mereka 

menemukan sebuah bangun datar berbentuk trapesium dan segitiga. Doni 



 

mendapatkan bangun datar berbentuk trapesium dan vino mendapatkan bentuk 

bangun datar segitiga. Sedangkan yang mereka ingin ketahui adalah sifat dan 

rumus mencari keliling serta luas dari trapesium milik doni. 

 

3. Sebutkan sifat-sifat dari 3 buah bangun datar yang kamu pilih dari sebuah media 

tangram tersebut! 

 

4. Apakah persamaan dan perbedaan dari sebuah bangun datar persegi dan jajar 

genjang pada media tangram yang kalian gunakan? 

 

5. Paman vina membawa sebuah kueh untuk bibi vina yang berbentuk persegi 

panjang, vina menanyakan kepada pamannya  apa itu persegi panjang dan apa 

saja contoh benda yang berbentuk persegi panjang dalam kehidupann sehari-hari 

 

6. Sebuah media tangram dirangkai membentuk sebuah rumah sederhana yang 

hanya terdiri dari satu persegi dan satu segitiga. berapa luas rumah tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Bentuklah sebuah bangun datar seperti gambar  

disamping dengan menggunakan media tangram   

dan hitung berapakah luas dari  

bangun datar tersebut. 

 

 

8. Afifah akan menghiasi sekeliling meja untuk acara ulang tahunnya yang 

berbentuk persegi panjang dengan pita, panjang dan lebar dari meja tersebut 

adalah 10 cm dan 6 cm. Maka berapakah panjang pita yang harus afifah 

butuhkan untuk menghiasi sekeliling meja? 

 

9. Dalam sebuah permainan puzzle media tangram  

Terdapat berbagai bentuk bangun datar.  

Rina mencoba memejamkan matanya untuk  

Mengambil salah satu bangun datar yang 

 ada di media tangram untuk ia hitung luasnya  

ternyata rina mengambil 1 buah segitiga kecil 

 seperti yang ada digambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 5 

 

KISI-KISI SETELAH UJI COBA NTRUMEN PENELITIAN HASIL 

BELAJAR MATEMATIKA 

 

Nama    : SDN 01 Way Dadi Bandar Lampung 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : V/Genap 

Standar Kompetensi  : 6. Memahami Sifat-Sifat Bangun Datar Dan  

Bangun    Ruang Serta Hubungannya Antar 

Bangun. 

  

Materi 

pokok 

Kompetens dasar indikator soal 

Bangun 

datar  

6.1 Mengidentifikasi Sifat-

Sifat Bangun Datar 

 

 

 

6.1.1 Menyebutkan pengertian 

bangun segitiga, persegi 

panjang, trapesium dan jajar 

genjang 

1  

6.1.2 Mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun segitiga, persegi 

panjang, trapesium dan jajar 

genjang 

2, 3, 4 

6.5 meyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

bangun datar 

6.5.1 Menghitung masalah yang 

berkaitan dengan  bangun 

segitiga, persegi panjang, 

trapesium dan jajar genjang 

5 6 7  

8  

 

 



 

Lampiran 6 

 

INSTRUMEN SOAL SETELAH UJI COBA 

Nama Siswa  : 

Nomor Absen  : 

Mata Pelajaran : 

Kelas / Semester : 

Alokasi Waktu  :  2 X 35menit 

 

Petunjuk umum mengerjakan soal : 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal ! 

2. Tulislah nama dan kelas pada lembar jawaban ! 

3. Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawwabnya ! 

4. Dahulukan soal-sola yang lebih mudah ! 

5. Apabila ada jawaban yang salah, maka hapuslah jawaban yang salah 

tersebut sampai bersih ! 

6. Apabila ada soal yang tidak jelas tanyakan langsung kepada pengawas ! 

 

Soal 

1. Jelaskan pengertian jajar genjang! 

2. Sebutkan sifat-sifat yang ada pada bangun datar dibawah ini! 

 

 

 

 

3. Jelaskan perbedaan sifat-sifat dari persegi dan jajar genjang! 

4. Sebutkan bentuk benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk persegi 

panjang! 

 



 

5. Hitunglah luas bangun datar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

6. Hitunglah luas jajar genjang di bawah ini! 

 

 

 

 

7. Hitunglah keliling dari persegi panjang dibawah ini! 

 

 

 

 

8. Hitunglah luas dari segitiga disamping ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 7 

Alternatif Jawaban 

 

1. Memahami pemecahan masalah 

Diketahui : jajar genjang. 

Ditanya : Apa pengertian dari jajar genjang ? 

Merencanakan pemecahan 

Mengamati dengan detail bentuk bangun datar jajar genjang. 

Menyelesaikan pemecahan masalah 

jajar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk 

yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya dan 

memiliki 2 pasang sudut yang sama besar dengan sudut hadapannya. 

Memeriksa kembali 

Mengamati dan mencocokkan dengan jawaban 

 

2. Memahami pemecahan masalah 

Diketahui           : segitiga. 

Ditanya              : sifat-sifat dari segitiga. 

Merencanakan pemecahan 

Memahami bentuk bangun datar segitiga 

Menyelesaikan pemecahan masalah 

Bangun segitiga memiliki sifat : 

a. Memiliki 3 ruas garis, AB, AC, BC 

b. Memiliki garis tegak lurus pada alas (tinggi) 

c. Memiliki ukuran, alas, dan tinggi 

d. Memiliki dua buah sudut lancip 

e. Memiliki satu buah sudut siku-siku (90 derajat ) 



 

  

 Memeriksa kembali 

 Mencocokkan jawaban dengan pemahaman dan pengamatan peserta didik.  

3. Memahami pemecahan masalah 

Diketahui : Bangun datar persegi panjang dan jajar genjang 

Ditanya : Apa perbedaan dari persegi panjang dan jajar genjang? 

Merencanakan pemecahan 

Mengamati dengan detail bentuk bangun datar persegi panjang dan jajar 

genjang 

Menyelesaikan pemecahan masalah 

Perbedaan :  

Persegi panjang Jajar genjang 

a. Memiliki 4 sisi AB-BC-CD-

DA 

b. Keempat sisi berukuran sama 

c. Memiliki 4 buah sudut yang 

besarnya 90 derajat. 

d. Memiliki 2 pasanga sisi sejajar  

e. Memiliki 4 simetri lipat 

a. Memiliki 4 sisi 

b. Sisi yang berhadapan sama panjang 

dan sejajar 

c. Mempunyai 4 sudut terdiri dari 2 

lancip dan tumpul 

 

 

Memeriksa kembali 

Mencocokkan jawaban dengan pemahaman. 

 

 

 



 

4. Memahami pemecahan masalah 

Diketahui     : bentuk persegi panjang 

  Ditanya : contoh benda yang berbentuk persegi panjang dalam 

kehidupann sehari-hari? 

Merencanakan pemecahan 

 Memahami dengan detail bentuk persegi panjang dan mencari contoh nya yang 

ada didalam kehidupan sehari-hari. 

Menyelesaikan pemecahan masalah 

Penggaris, lemari, meja kelas, pintu, papan tulis, tempat tidur dll. 

Memeriksa kembali 

Memahami dan mencocokkannya dengan jawaban. 

5. Memahami pemecahan masalah 

Diketahui :  

a = 8 

t = 6 

Sisi = 8 dan 3 

Ditanya : berapakah luas seluruh bangun datar? 

Merencanakan pemecahan 

Rumus Luas Segitiga = 
 

 
 × a × t 

Rumus Luas persegi = sisi × sisi 

Menyelesaikan pemecahan masalah 

L.segitiga = 
 

 
 × a × t 

a = 8 

t = 4 

  

           = 
 

 
 × 8 × 4 

= 16 

L.persegi = sisi × sisi 



 

Sisi = 8 dan 8 

= 8 × 8 

= 64 

Jadi, luas segitiga + luas persegi 

16 + 64 = 80 cm 

Memeriksa kembali 

Mengamati kembali kesesuaian rumus dengan bentuk bangun datar dan 

memeriksa perhitungan nya dengan detail. 

 

6. Memahami pemecahan masalah 

Diketahui: a = 15 cm 

                          t = 10 cm  

Ditanya : berapakah luas jajar genjang ? 

Merencanakan pemecahan 

Rumus Luas Jajar Genjang  =     ( a × t )    

         Menyelesaikan pemecahan masalah 

         L.jajar genjang               =     ( a × t )  

                     = 15 x 10 = 150 

Memeriksa kembali 

Mengamati kembali kesesuaian rumus dengan bentuk bangun datar dan 

memeriksa perhitungan nya dengan detail. 

7. Memahami pemecahan masalah 

Diketahui           : p =10cm 

   l  = 6 cm 

Ditanya : berapa keliling persegi panjang? 

Merencanakan pemecahan 

 Rumus Keliling Persegi Panjang K = 2 x (P + L ) 

Menyelesaikan pemecahan masalah 

K = 2 x (P + L ) 



 

    = 2 x ( 10 + 6 ) 

    = 2 x 16 

    = 32 cm 

Memeriksa kembali 

Mengamati kembali kesesuaian rumus dengan bentuk bangun datar dan 

memeriksa perhitungan nya dengan detail. 

 

8. Memahami pemecahan masalah 

Diketahui           : a =12cm 

   t  = 5 cm 

Ditanya : berapa luas segitiga tersebut ? 

         Merencanakan pemecahan  

Rumus Luas Segitiga yaitu  
 

 
 × a × t 

Menyelesaikan pemecahan masalah 

 =  
 

 
 × a × t 

 = (
 

 
× 12 × 5 )  = 90 cm 

Memeriksa kembali 

Mengamati kembali kesesuaian rumus dengan bentuk bangun datar dan 

memeriksa perhitungan nya dengan detail. 

 

 

 

  



 

Lampiran 8 

 

SILABUS 
 

Sekolah    : SD/MI 

Kelas    : V 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Semester  : 2 

Standar Kompetensi : 6. Memahami sifat-sifat bangun datar dan bangun ruang serta hubungan antar bangun. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

pokok / 

pembelaj

aran 

Kegiatan pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

waktu 

Sumber/bahan/alat 

pembelajaran 
teknik Bentuk 

instrumen 

Contoh instrumen 

6.1 

mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

datar 

Bangun 

datar 

- Mengidentifikasi ciri-ciri 

bangun datar 

- Mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar 

- Menggambar bangun datar 

berdasarkan sifatnya 

6.1.1 menyebutkan sifat-

sfiat banggun 

datar segitiga, 

persegi, persegi 

panjang, trapeziu, 

jajaran genjang, 

lingkaran, belah 

ketupat, dan 

layang-layang. 

 

 

Tes lisan Lisan tertulis 

 

Unjuk kerja 

Sifat-sifat bangun segitiga: 

-  Banyak sisi ada... 

- Banyak titik sudut ada... 

- Jumlah sudut segitiga 

ada.. 

 

 

 

 

 

 

5 Buku matematika 

kelas V SD/MI  



 

 

 

6.1.2 menggambar 

bangun datar dari 

sifat-sifat bangun 

datar yang 

diberikan 

 

 

 

Gambarlah bangun persegi 

yang panjang sisinya 4 cm 

6.2  

mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

datar 

Bangun 

ruang 

- Mengidentifikasi ciri-ciri 

bangn ruang 

- Mengidentifikasi sifat0sifat 

bangun ruang 

- Menggambar bangun ruang 

berdasarkan sifat-sifatnya 

6.2.1 menyebutkan sifat-

sifat bangun 

ruang: tabung, 

prisma tegak, 

limas, dan 

kerucut 

 

 

 

6.2.2 menggambar 

bangun ruang 

dari sifat-sifatnya 

Tes 

simulasi 

Lisan  

Tertulis 

 

 

Unjuk kerja 

Sifat-sifat limas tegak 

segitiga adalah: 

 - banyak rusuk ada…  

- banyak titik sudut…  

- sisi alas dan alas  

berupa…  

- sisi tegak berupa…  

 

 

Gambarlah sebuah  

tabung dengan tinggi  

3cm dan diameter  

alasnya 7 cm    

5 Buku matematika 

kelas V SD/MI 

6.3 Menentukan  

jaring-jaring  

Bangun 

ruang 

- Menggambar  

berbagai bentuk  

6.3.1 Menggambar  

berbagai bentuk  

Simulasi 

 

Unjuk  

kerja  

Gambarlah 3 buah  

jaring-jaring kubus yang  

5 

 

Buku matematika 

kelas V SD/MI 



 

bangun ruang  

sederhana 

jarring-jaring kubus 

- Menggambar  

berbagai bentuk  

jaring-jaring balok  

-  Mengamati bangun  

ruang: tabung,  

kerucut, dan limas - 

Membuka bangun  

tabung, kerucut dan  

limas 

 - Mengganbar jarringjaring 

tabung, kerucut, dan limas 

jarring-jaring 

kubus dan balok    

6.3.2 Menggambar 

jaringjaring 

tabung, kerucut, 

dan limas 

 

 

Tes  

Simulasi 

 

 

 

Lisan   

Tertulis   

 

Unjuk  

kerja  

 

berbeda    

 

Gambarlah jaring-jaring  

limas segitiga 

 

 

3 

6.4 Menyelidiki  

sifat-sifat  

kesebangunanda 

n simetri 

Bangun 

datar 

- Menunjukan bangun 

bangun datar yang 

sebangun berdasarkan 

pengamatan 

 - Menggambar bangun-

bangun yang sebangun 

 - Menentukan banyak simetri 

lipat berbagai  bangun 

datar 

 - Memberi tanda sumbu 

simetri pada gambar 

6.4.1 Menunjukkan  

kesebangunan antar 

bangun datar  

 

 

6.4.2 Menentukan 

simetri lipat suatu 

bangun datar 

 

 

 

Tes  

Kuis  

 

 

 

 

Simulasi   

 

Tes 

 

 

Lisan   

Tertulis  

 

Unjuk  

Kerja 

 

Tertulis 

 

Tertulis 

 

 

 2  

3  

2 
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berbagai bangun datar 

 - Memutar berbagai bangun 

datar pada pustnya 

 - Menentukan tingkat simetri 

putar berbagai bangun 

datar    

 

 

 6.4.3 Menentukan 

tingkat simetri 

putar suatu 

bangun datar 

 

 

Tes  

Simulas 

 

 

Unjuk  

kerja 

6.5 Menyelesaikan  

masalah yang  

berkaitan  

dengan bangun  

datar dan  

bangun ruang 

 - Menyelesaikan soal hitung 

yang berhubungan dengan  

bangun datar 

 - Menyelesaikan soal hitung  

yang berhubungan dengan 

bangun ruang 

6.5.1 menghitung 

masalah yang 

berkaitan dengan 

bangun datar 

seperti 

segitiga,persegi, 

persegi panjang, 

trapesium dan 

jajar genjang.  

Tes   

Kuis 

Tertulis •  hitunglah gabungan luas 

bangun datar segitiga dan 

persegi. 
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Lampiran 9 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan    : SDN 

Kelas / Semester        : V(lima) / 2 (dua) 

Mata Pelajaran          : Matematika 

Alokasi waktu            : 2 x35 menit 

Hari/Tanggal             : ........ 

 

A.    STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun 

B.     KOMPETENSI DASAR 

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

6.5 meyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar 

C.    INDIKATOR 

1. Menyebutkan pengertian bangun segitiga, persegi panjang, trapesium dan 

jajar genjang 

2. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun segitiga, persegi panjang, trapesium dan 

jajar genjang 

3. Menghitung masalah yang berkaitan dengan  bangun segitiga, persegi 

panjang, trapesium dan jajar genjang 

 

D.    TUJUAN PEMBELAJARAN 

1.    Melalui pengamatan, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis bangun datar 

dengan tepat. 

2.    Melalui diskusi, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bangun datar dengan 

benar. 



 

3.    Melalui pengamatan dan diskusi, siswa dapat menghitung masalah yang 

berkaitan dengan  bangun segitiga, persegi panjang, trapesium dan jajar 

genjang . 

 

Karakter siswa yang diharapkan: 

1. Teliti 

2. Disiplin 

3. Kerjasama 

 

E.     MATERI PEMBELAJARAN 

Bangun Datar 

Bangun datar adalah sebuah obyek benda dua dimensi yang dibatasi oleh 

garis-garis lurus atau garis lengkung. Karena bangun datar merupakan bangun 

dua dimensi, maka hanya memiliki ukuran panjang dan lebar oleh sebab itu maka 

bangun datar hanya memiliki luas dan keliling. 

beberapa istilah yang sering dipakai dalam materi bangun datar :  

1. Sisi adalah garis pembatas dari suatu bidang datar. 

Berikut ini ada contoh sisi dari persegi. 

2.  Sudut adalah besaran rotasi antara dua garis, antara dua bidang, atau antara 

garis dengan bidang. 

3. Diagonal Bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang 

berhadapan pada setiap bidang. 



 

4.  Simetri Lipat adalah suatu proses pelipatan bidang datar menjadi dua bagian 

dengan bentuk dan ukuran yang sama pada setiap bagiannya. Garis yang menjadi 

garis lipatan tersebut dinamakan garis simetri atau sumbu simetri. Beberapa 

bidang datar ada yang memiliki simetri lipat, ada pula yang tidak. Banyaknya 

jumlah cara lipatan yang terjadi menunjukan banyaknya simetri putar bangun 

tersebut. 

Berikut ini ada contoh garis yang menunjukan simetri lipat : 

5. Simetri Putar adalah Suatu proses memutar bangun datar sebanyak kurang 

dari satu putaran penuh sehingga hasil perputaran tersebut tepat pada bentuk 

semula bangun tersebut. Banyaknya jumlah putaran yang terjadi menunjukan 

banyaknya simetri putar bangun tersebut. 

Beberapa jenis bangun datar dan juga rumus untuk mencari luas dan 

kelilingnya : 

1. Persegi 

Bentuk umum dari sebuah persegi adalah sebagai berikut : 



 

Sifat-sifat Persegi : 

a. Memiliki empat sisi serta empat titik sudut 

b. Memiliki dua pasang sisi yang sejajar serta sama panjang 

c. Keempat sisinya sama panjang 

d. Keempat sudutnya sama besar yaitu 90° ( sudut siku-siku ) 

e. Memiliki empat buah simetri lipat 

f. Memiliki empat simetri putar 

Rumus luas persegi : 

Luas = sisi x sisi 

Rumus keliling persegi : 

Keliling = 4 x sisi 

2.   Persegi Panjang 

Bentuk umum dari sebuah persegi panjang adalah sebagai berikut : 

 

Sifat-sifat Persegi Panjang 

a. Memiliki empat sisi serta empat titik sudut 

b. Memiliki dua pasang sisi sejajar yang berhadapan dan sama panjang 

c. Keempat sudutnya sama besar yaitu 90° ( sudut siku-siku ) 



 

d. Memiliki dua diagonal yang sama panjang 

e. Memiliki dua buah simetri lipat 

f. Memiliki dua simetri putar 

Rumus luas persegi panjang : 

Luas = panjang x lebar 

Rumus keliling persegi panjang : 

Keliling = 2 x ( panjang + lebar ) 

3. Jajar Genjang 

Bentuk umum dari sebuah jajar genjang adalah sebagai berikut : 

Sifat-sifat Jajar Genjang 

a. Memiliki empat sisi dan empat titik sudut 

b. Memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang 

c. Memiliki dua buah sudut tumpul dan dua buah sudut lancip 

d. Sudut yang berhadapan sama besar 

e. Diagonal yang dimiliki tidak sama panjang 

f. Tidak memiliki simetri lipat 

g. Memiliki dua simetri putar 

Rumus luas jajar genjang : 

Luas = alas x tinggi 



 

Rumus keliling jajar genjang : 

Keliling = (2 x alas) + (2 x tinggi). 

4. Trapesium 

Bentuk umum dari sebuah trapesium adalah sebagai berikut : 

Sifat-sifat Trapesium 

a. Memiliki empat sisi dan empat titik sudut 

b. Memiliki sepasang sisi yang sejajar tetapi tidak sama panjang 

c. Sudut-sudut diantara sisi sejajar besarnya 180° 

Rumus Luas Trapesium: 

Luas =  

Rumus Keliling Trapesium : 

Keliling = jumlah semua sisi trapesium. 

5. Segitiga 

Bentuk umum dari sebuah segitiga adalah sebagai berikut : 

Sifat-sifat Segitiga 

Mempunyai 3 sisi dan tiga titik sudut 

Jumlah ketiga sudutnya 180 

Rumus Luas Segitiga : 

Luas = 1/2 x alas x tinggi 



 

Rumus Keliling Segitiga : 

Keliling = jumlah panjang sisi segitiga. 

F.     MODEL PEMBELAJARAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

       1.      Model     : Problem Solving 

2.  Metode            : Pengamatan, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, ceramah 

 

G.    LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan  Guru mengucapkan salam dan menyapa siswa 

 Guru mengkondisikan siswa untuk siap 

mengikuti pembelajaran. 

 Siswa berdo’a yang dipimpin oleh ketua kelas 

 Guru mengecek kehadiran siswa. 

 Guru melakukan apersepsi sebagai awal 

komunikasi sebelum melaksanakan 

pembelajaran inti dengan tanya jawab, misalnya 

“coba lihat papan tulis, ada yang tahu 

bentuknya apa?” 

            “kalau benda yang ibu bawa,bentuknya apa       

ya?” 

 Guru memberikan motivasi kepada siswa agar 

semangat belajar 

 Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 

tentang kegiatan yang akan dilakukan dan 

menyampaikan tujuan pembelajaranmengenai 

sifat-sifat bangun datar dengan bahasa yang 

sederhana dan dapat dipahami. 

15 menit  



 

Pertemuan I : 

Kegiatan Diskripsi kegiatan Alokasi waktu 

Inti  Guru membagi siswa kedalam kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang 

 Guru membagikan tangram kepada setiap 

kelompok dan setiap kelompok mendapatkan 1 

kepingan tangram. 

 Guru menjelaskan pengertian bangun datar 

terlebih 

 Guru memberikan sebuah masalah kepada 

setiap kelompok untuk menyebutkan bentuk 

bangun datar apa yang telah didapat 

 Perwakilan kelompok maju kedepan untuk 

menjawab pertanyaan dan menggambarkan nya 

di papan tertulis.   

 Guru menjelaskan beberapa bentuk bangun 

datar seperti segitiga, persegi, persegi panjang, 

trapesium dan jajar genjang menggunakan 

tangram. 

 Guru menjelaskan satu persatu definisi dari 

setiap bangun datar dan memilih segitiga dan 

persegi untuk dijelaskan terlebih dahulu. 

 Guru menjelaskan bangun datar yang berbentuk 

segitiga dengan memegang tangram segitiga 

dan persegi. 

 Guru bertanya kepada peserta didik bagaimana 

bentuk atau sifat dari segitiga dan persegi 

 Guru meminta peserta didik menggambar di 

45  menit 



 

buku tulis dan menulis sifat-sifat dari segitiga 

dan persegi 

 Guru memberikan bentuk rumus untuk mencari 

luas dan keliling dari segitiga dan persegi serta 

memberi contoh 

 Guru memberikan tangram segitiga dan persegi 

kepada beberapa peserta didik dan diberi 

pertanyaan mengenai sifat dan rumus luas dan 

keliling segitiga dan persegi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pertemuan II : 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Inti  Guru membagi siswa kedalam kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 5 orang 

 Setiap kelompok menyiapkan yel yel  

 Guru membagikan kembali tangram sesuai dengan pembagian 

nya di hari kemaren 

 Guru menyuruh kembali kelompok segitiga dan persegi untuk 

menjelaskan sifat dan rumus dari segitiga da persegicdi hari 

kemaren  namun sebelumnya kelompok segitiga dan persegi 

memberikan yel yel nya  

 Kelompok segitiga dan persegi menunjuk kelompok lain untuk 

menjelaskan mengenai segitiga dan persegi 

 Guru menjelaskan kembali mengenai segitiga dan persegi 

 Guru kembali memilih salah satu bangun datar dan terpilih 

bangun datar trapesium. 

 Guru menyuruh perwakilan kelompok trapesium untuk 

menjelaskan bentuk trapesium dan menggambarnya di papan 

tulis. 

 Guru menjelaskan mengenai sifat-sifat trapesium dan rumus luas 

dan keliling trapesiumi beserta contoh perhitungannya. 

 Guru menyuruh peserta didik untuk menuliskannya di buku tulis 

mereka 

 Guru memberikan tangram trapesium kepada salah satu peserta 

didik dan diberi pertanyaan mengenai sifat dan rumus luas dan 

kelilinng trapesium. 

45 menit 

 



 

Pertemuan III : 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Inti  Guru membagi siswa kedalam kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 5 orang 

 Guru membagikan kembali tangram sesuai dengan pembagian nya 

di hari kemaren 

 Guru menyuruh kelompok membuat yel yel 

 Guru menyuruh kembali kelompok segitiga,  persegi dan trapesium 

untuk menjelaskan sifat dan rumus dari segitiga, persegi dan 

persegi panjang di hari kemaren  namun sebelumnya kelompok 

segitiga memberikann yel yel nya 

 guru mengacak kelompok selain segitiga, persegi dan trapesium 

dengan melempar benda yang jatuh di antara salah satu kelompok. 

 Dan mendapatkan kelompok persegi panjang untuk di bahas pada 

hari itu 

 Kelompok trapesium memperlihatkan yel-yel nya dan menjelaskan 

bentuk  dan sifat bangun datar persgei panjang yang mereka 

ketahui di depan kelas dan menggambarnya di papan tulis 

 Guru menjelaskan mengenai sifat-sifat persegi panjang dan 

rumusnya beserta perhitungannya dan contohnya 

 Guru menyuruh peserta didik mencatat di buku tulis mereka. 

 Guru memberikan tangram persegi panjang kepada salah satu 

peserta didik dan diberi pertanyaan mengenai sifat dan rumus luas 

dan keliling persegi panjang. 

45 menit 

 

 

 



 

Pertemuan IV : 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Inti  Guru membagi siswa kedalam kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 5 orang 

 Guru membagikan kembali tangram sesuai dengan pembagian 

nya di hari kemaren 

 Guru menyuruh kelompok yang belum maju yakni kelompok  

jajar genjang untuk maju kedepan. 

 Guru menyuruh perwakilan kelompok jajar genjang untuk maju 

ke depan menjelaskan bentuk sifat dari jajar genajang mereka 

ketahui dan menggambarkannya di papan tulis. 

 Guru menjelaskan mengenai sifat dan rumus luas dan keliling 

dari  jajar genjang dan menyuruh peserta didik menuliskan di 

buku tulis 

 Guru memberikan tangram persegi panjang kepada salah satu 

peserta didik dan diberi pertanyaan mengenai sifat dan rumus 

luas dan keliling persegi panjang 

 Guru membagikan kertas yang telah di tuliskan ukuran-

ukurannya di setiap sisi yang berbentuk potongan 5 bangun datar 

seperti tangram yaitu ada segitiga,persegi, persegi panjang, 

trapesium, dan jajar genjang. 

 Tugas dari peserta didik mengisi perintah yang ada di potoongan 

kertas berbentuk bangun datar tersebut 

 Apabila sudah selesai guru menghitung dan setiap hitungan 

kertes tersebut diberikan kepada teman sampingnya untuk 

bergiliran menjawab soal yang berbeda- beda. 

 Guru membahas kembali mengenai bangun datar 

45 menit 



 

 

Akhir  Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran tentang sifat-sifat bangun datar 

 Guru melakukan evaluasi dengan memberikan 

pertanyaan kepada peserta didik 

  Guru memberikan tindak lanjut berupa PR 

mencari benda lain yang berbentuk bangun 

datar yang ditemukan di lingkungan rumahnya 

 Guru mengajak siswa berdoa sebelum 

mengakhiri pembelajaran dan meminta salah 

seorang siswa untuk memimpin doa. 

 Guru mengucapkan salam. 

10 menit 

 

H.    SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

      1.      Sumber Belajar 

a. KTSP 2006 

b. Materi bangun datar 

c.  Lingkungan sekitar siswa. 

      2.      Media pembelajaran 

a. Papan tulis dan kapur/spidol 

b. Puzzle bangun datar 

 



 

I.       PENILAIAN 

Teknik   : tes 

Bentuk Instrumen  : uraian/essay 

Instrumen   : lembar kerja siswa 

 

J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

1. prosedur penilaian 

Penilaian pengetahuan 

2. instrumen penilaian 

Penilaian pengetahuan matematika soal uraian 

 

 

 

K. INSTRUMEN PENILAIAN SOAL 

 

 

Butir 

soal 

Kunci jawaban Indikator soal 

essay matematika 

Kriteria jawaban 

siswa 

skor Jumlah 

skor 

1 Jajar genjang adalah 

bangun datar segi empat 

yang memiliki 4 sisi 

dengan sisi yang saling 

berhadapan sama panjang 

dan sejajar 

 Tidak memberikan 

jawaban 

0 

 

3 

Memberikan jawaban 

tidak sesuai 

1 

Memberikan jawaban 

benar tetapi tidak 

lengkap 

2 

Memberikan jawaban 

benar 

3 



 

2 Bangun segitiga memiliki 

sifat: 

1. Memiliki ruas 

garis AB, AC,BC 

2. Memiliki garis 

tegak lurus pada 

alas 

3. Memiliki ukuran, 

alas, tinggi 

4. Memiliki 2 buah 

sudut lancip 

5. Memiliki satu 

buah sudut siku-

siku (90 derajat) 

-  Tidak memberikan 

jawaban 

0 

 

3 

Memberikan jawaban 

tidak sesuai 

1 

Memberikan jawaban 

benar tetapi tidak 

lengkap 

2 

Memberikan jawaban 

benar 

3 

3 Perbedaan : 

persegi panjang 

1. Memiliki 4 sisi 

AB,BC,CD,DA 

2. Keempat sisi 

berukuran sama 

3. Memiliki 4 buah 

sudut yang 

 Tidak memberikan 

jawaban 

0 3 

Memberikan 

jawaban tidak 

sesuai 

1 



 

besarnya 90 

derajatt 

4. Memiliki 2 

pasangn sisi 

sejajarr 

5. Memiliki 4 simetri 

lipat. 

Jajar genjang: 

1. Memiliki 4 sisi 

2. Sisi yang 

berhadapan sama 

pannjang dan 

sejajar 

3. Mempunyai 4 

sudut terdiri dari 2 

lancip dan tumpul 

 

Memberikan jawaban 

benar tetapi tidak 

lengkap 

2 

Memberikan 

jawaban benar 

3 

4 Contohnya : penggaris, 

pintu, buku,lemari, meja 

kelas, papan tulis, tempat 

tidur dll. 

 Tidak memberikan 

jawaban 

0 3 

Memberikan 

jawaban tidak 

sesuai 

1 

Memberikan jawaban 

benar tetapi tidak 

lengkap 

2 



 

Memberikan 

jawaban benar 

3 

5 80 cm  Tidak memberikan 

jawaban 

0 3 

Memberikan 

jawaban tidak 

sesuai 

1 

Memberikan jawaban 

benar tetapi tidak 

lengkap 

2 

Memberikan 

jawaban benar 

3 

6 150 cm  Tidak memberikan 

jawaban 

0 3 

Memberikan 

jawaban tidak 

sesuai 

1 

Memberikan jawaban 

benar tetapi tidak 

lengkap 

2 

Memberikan 

jawaban benar 

3 

7 32 cm  Tidak memberikan 

jawaban 

0 3 



 

Memberikan 

jawaban tidak 

sesuai 

1 

Memberikan jawaban 

benar tetapi tidak 

lengkap 

2 

Memberikan 

jawaban benar 

3 

8 90 cm  Tidak memberikan 

jawaban 

0 3 

Memberikan 

jawaban tidak 

sesuai 

1 

Memberikan jawaban 

benar tetapi tidak 

lengkap 

2 

Memberikan 

jawaban benar 

3 

Memberikan 

jawaban tidak 

sesuai 

1 

Memberikan jawaban 

benar tetapi tidak 

lengkap 

2 

Memberikan 3 



 

 

 

Nilai = 
                          

                    
  × 100 

L. NILAI AKHIR 

No. Nama Siswa Nilai Hasil Belajar 

1.   

2.   

3.   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jawaban benar 

11 Jumlah Nilai    24 



 

 

 

 

 

Bandar lampung,   Mei 2018 

Guru Mata Pelajaran     peneliti 

 

 

 

Pajri S.Pd       Neva Sudariyawati 

Nip.195806121978031003     Npm. 1411100231 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

Dra Endang Rosuna.T,MMPd 

Nip.196205041983  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 10 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan    : SDN 

Kelas / Semester        : V(lima) / 2 (dua) 

Mata Pelajaran          : Matematika 

Alokasi waktu            : 2 x 35 menit 

Hari/Tanggal             : ........ 

 

A.    STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun 

B.     KOMPETENSI DASAR 

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

6.5 meyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar 

C.    INDIKATOR 

1. Menyebutkan pengertian bangun segitiga, persegi panjang, trapesium dan 

jajar genjang 

2. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun segitiga, persegi panjang, trapesium dan 

jajar genjang 

3. Menghitung masalah yang berkaitan dengan  bangun segitiga, persegi 

panjang, trapesium dan jajar genjang 

 

D.    TUJUAN PEMBELAJARAN 

1.    Melalui pengamatan, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis bangun datar 

dengan tepat. 

2.    Melalui pengamatan, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bangun datar 

dengan benar. 



 

3.    Melalui pengamatan, siswa dapat menghitung masalah yang berkaitan 

dengan  bangun segitiga, persegi panjang, trapesium dan jajar genjang . 

 

Karakter siswa yang diharapkan: 

1. Teliti 

2. Disiplin 

3. Kerjasama 

 

E.     MATERI PEMBELAJARAN 

Bangun Datar 

Bangun datar adalah sebuah obyek benda dua dimensi yang dibatasi oleh 

garis-garis lurus atau garis lengkung. Karena bangun datar merupakan bangun 

dua dimensi, maka hanya memiliki ukuran panjang dan lebar oleh sebab itu maka 

bangun datar hanya memiliki luas dan keliling. 

beberapa istilah yang sering dipakai dalam materi bangun datar :  

1. Sisi adalah garis pembatas dari suatu bidang datar. 

Berikut ini ada contoh sisi dari persegi. 

2.  Sudut adalah besaran rotasi antara dua garis, antara dua bidang, atau antara 

garis dengan bidang. 

3. Diagonal Bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang 

berhadapan pada setiap bidang. 



 

4.  Simetri Lipat adalah suatu proses pelipatan bidang datar menjadi dua bagian 

dengan bentuk dan ukuran yang sama pada setiap bagiannya. Garis yang menjadi 

garis lipatan tersebut dinamakan garis simetri atau sumbu simetri. Beberapa 

bidang datar ada yang memiliki simetri lipat, ada pula yang tidak. Banyaknya 

jumlah cara lipatan yang terjadi menunjukan banyaknya simetri putar bangun 

tersebut. 

Berikut ini ada contoh garis yang menunjukan simetri lipat : 

5. Simetri Putar adalah Suatu proses memutar bangun datar sebanyak kurang 

dari satu putaran penuh sehingga hasil perputaran tersebut tepat pada bentuk 

semula bangun tersebut. Banyaknya jumlah putaran yang terjadi menunjukan 

banyaknya simetri putar bangun tersebut. 

Beberapa jenis bangun datar dan juga rumus untuk mencari luas dan 

kelilingnya : 

1. Persegi 

Bentuk umum dari sebuah persegi adalah sebagai berikut : 



 

Sifat-sifat Persegi : 

g. Memiliki empat sisi serta empat titik sudut 

h. Memiliki dua pasang sisi yang sejajar serta sama panjang 

i. Keempat sisinya sama panjang 

j. Keempat sudutnya sama besar yaitu 90° ( sudut siku-siku ) 

k. Memiliki empat buah simetri lipat 

l. Memiliki empat simetri putar 

Rumus luas persegi : 

Luas = sisi x sisi 

Rumus keliling persegi : 

Keliling = 4 x sisi 

2.   Persegi Panjang 

Bentuk umum dari sebuah persegi panjang adalah sebagai berikut : 

 

Sifat-sifat Persegi Panjang 

g. Memiliki empat sisi serta empat titik sudut 

h. Memiliki dua pasang sisi sejajar yang berhadapan dan sama panjang 

i. Keempat sudutnya sama besar yaitu 90° ( sudut siku-siku ) 



 

j. Memiliki dua diagonal yang sama panjang 

k. Memiliki dua buah simetri lipat 

l. Memiliki dua simetri putar 

Rumus luas persegi panjang : 

Luas = panjang x lebar 

Rumus keliling persegi panjang : 

Keliling = 2 x ( panjang + lebar ) 

3. Jajar Genjang 

Bentuk umum dari sebuah jajar genjang adalah sebagai berikut : 

Sifat-sifat Jajar Genjang 

h. Memiliki empat sisi dan empat titik sudut 

i. Memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang 

j. Memiliki dua buah sudut tumpul dan dua buah sudut lancip 

k. Sudut yang berhadapan sama besar 

l. Diagonal yang dimiliki tidak sama panjang 

m. Tidak memiliki simetri lipat 

n. Memiliki dua simetri putar 

Rumus luas jajar genjang : 

Luas = alas x tinggi 



 

Rumus keliling jajar genjang : 

Keliling = (2 x alas) + (2 x tinggi). 

4. Trapesium 

Bentuk umum dari sebuah trapesium adalah sebagai berikut : 

Sifat-sifat Trapesium 

d. Memiliki empat sisi dan empat titik sudut 

e. Memiliki sepasang sisi yang sejajar tetapi tidak sama panjang 

f. Sudut-sudut diantara sisi sejajar besarnya 180° 

Rumus Luas Trapesium: 

Luas =  

Rumus Keliling Trapesium : 

Keliling = jumlah semua sisi trapesium. 

6. Segitiga 

Bentuk umum dari sebuah segitiga adalah sebagai berikut : 

Sifat-sifat Segitiga 

Mempunyai 3 sisi dan tiga titik sudut 

Jumlah ketiga sudutnya 180 

Rumus Luas Segitiga : 

Luas = 1/2 x alas x tinggi 



 

Rumus Keliling Segitiga : 

Keliling = jumlah panjang sisi segitiga. 

 

F.     MODEL PEMBELAJARAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

       1.  Model     : explicit instruction 

2.  Metode            : Pengamatan, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, ceramah 

G.    LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan  Guru mengucapkan salam dan menyapa siswa 

 Guru mengkondisikan siswa untuk siap 

mengikuti pembelajaran. 

 Siswa berdo’a yang dipimpin oleh ketua kelas 

 Guru mengecek kehadiran siswa. 

 Guru melakukan apersepsi sebagai awal 

komunikasi sebelum melaksanakan 

pembelajaran inti dengan tanya jawab, misalnya 

“coba lihat papan tulis, ada yang tahu 

bentuknya apa?” 

            “kalau benda yang ibu bawa,bentuknya apa       

ya?” 

 Guru memberikan motivasi kepada siswa agar 

semangat belajar 

 Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 

tentang kegiatan yang akan dilakukan dan 

menyampaikan tujuan pembelajaranmengenai 

sifat-sifat bangun datar dengan bahasa yang 

sederhana dan dapat dipahami. 

15 menit 

 



 

Pertemuan I: 

Kegiatan Diskripsi Kegiatan Alokasi waktu 

Inti  Guru menjelaskan mengenai pengertian dari 5 

bangun datar yang akan di bahas. 

 Guru membagi peserta didik menjadi 5 

kelompok 

 Setiap kelompok mendapatkan 1 bangun datar 

 Guru menyuruh kelompok untuk merangkum 

mengenai bangun datar yang mereka dapat dari 

buku paket 

 Guru menyuruh perwakilan kelompok maju 

kedepan mempresentasikan hasil belajar 

kelompoknya. 

 Guru menjelaskan mengenai bangun datar yang 

ada di kehidupan sehari-hari 

 Guru memanggil salah satu peserta didik untuk 

membacakan mengenai 5 bangun datar yang 

telah dirangkum dan diberi tugas 

 Guru memberi tugas menggambar di papan tulis 

mengenai bentuk-bentuk bangun datar 

45 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pertemuan II: 

Kegiatan Diskripsi kegiatan Alokasi waktu 

Inti  Guru menjelaskan satu persatu dari 5 bangun 

datar yakni segitiga terlebih dahulu 

 Guru menjelaskan pengertian serta menghitung 

luas dan keliling segiitiga  dan trapesium 

kemudian menggambar di papan tulis bentuk 

segitiga 

 Guru menyuruh peserta didik menuliskan di 

buku tulis 

 Guru memberikan soal kepada peserta didik 

mengenai segitiga dan trapesium 

 Guru membimbing peserta didik. 

 Guru menyuruh beberapa peserta didik untuk 

menuliskan jawaban di papan tulis secara 

bergantian 

 Guru menjelaskan kembali mengenai segitiga 

 Guru bertanya kepada beberapa peserta didik 

mengenai segitiga dan trapesium 

 Peserta didik melempar pertanyaan ke temannya 

untuk menjawab soal yang sama 

 Guru menjelaskan mengenai jawaban dari 

pertanyaan tersebut 

 

45 menit 

 

 

 

 



 

Pertemuan III: 

Kegiatan Diskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Inti  Guru menjelaskan mengenai pembahasan 

minggu lalu tentang segitiga dan trapesium 

 Melanjutkan pembahasan mengenai bangun 

datar yakni persegi dan persegi panjang 

 Guru menjelaskan pengertian serta menghitung 

luas dan keliling persegi  dan menggambar di 

papan tulis bentuk persegi dan persegi panjang 

 Guru menyuruh peserta didik menuliskan di 

buku tulis 

 Guru memberikan soal kepada peserta didik 

mengenai persegi dan persegi panjang 

 Guru membimbing peserta didik. 

 Guru menyuruh beberapa peserta didik untuk 

menuliskan jawaban di papan tulis secara 

bergantian 

 Guru menjelaskan kembali mengenai persegi 

 Guru bertanya kepada beberapa peserta didik 

mengenai persegi dan persegi panjang 

 Peserta didik melempar pertanyaan ke temannya 

untuk menjawab soal yang sama 

 Guru menjelaskan mengenai jawaban dari 

pertanyaan tersebut 

45 menit 

 

 

 

 



 

Pertemuan IV: 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Inti  Guru kembali membahas sedikit mengenai 

segitiga,trapesium, persegi dan persegi panjang 

 Guru melanjutkan pembahasan mengenai jajar 

genjang 

 Guru menjelaskan pengertian serta menghitung 

luas dan keliling jajar genjang  dan 

menggambar di papan tulis bentuk jajar genjang   

 Guru menyuruh peserta didik menuliskan di 

buku tulis 

 Guru memberikan soal kepada peserta didik 

mengenai jajar genjang   

 Guru membimbing peserta didik. 

 Guru menyuruh beberapa peserta didik untuk 

menuliskan jawaban di papan tulis secara 

bergantian 

 Guru menjelaskan kembali mengenai trapesium 

 Guru bertanya kepada beberapa peserta didik 

mengenai jajar genjang   

 Peserta didik melempar pertanyaan ke temannya 

untuk menjawab soal yang sama 

 Guru menjelaskan mengenai jawaban dari 

pertanyaan tersebut 

45 menit 

 

 

 

 



 

Kegiatan Diskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Akhir  Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran tentang sifat-sifat bangun datar 

 Guru melakukan evaluasi denganmemberikan 

soal tes tulis 

  Guru memberikan tindak lanjut berupa PR 

mencari benda lain yang berbentuk bangun 

datar yang ditemukan di lingkungan rumahnya 

 Guru mengajak siswa berdoa sebelum 

mengakhiri pembelajaran dan meminta salah 

seorang siswa untuk memimpin doa. 

 Guru mengucapkan salam. 

10 menit 

 

H.    SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

      1.      Sumber Belajar 

d. KTSP 2006 

e. Materi bangun datar 

f.     Lingkungan sekitar siswa. 

      2.      Media pembelajaran 

a. Papan tulis dan kapur/spidol 

I.       PENILAIAN 

Teknik   : tes 

Bentuk Instrumen  : uraian/essay 

Instrumen   :lembar kerja siswa 

J.  PENILAIAN HASIL BELAJAR 

1. prosedur penilaian 

Penilaian pengetahuan 

2. instrumen penilaian 



 

Penilaian pengetahuan matematika soal uraian 

K.  INSTRUMEN PENILAIAN SOAL 

Butir 

soal 

Kunci jawaban Indikator soal 

essay matematika 

Kriteria jawaban 

siswa 

skor Jumlah 

skor 

1 Jajar genjang adalah 

bangun datar segi empat 

yang memiliki 4 sisi 

dengan sisi yang saling 

berhadapan sama panjang 

dan sejajar 

 Tidak memberikan 

jawaban 

0 

 

3 

Memberikan jawaban 

tidak sesuai 

1 

Memberikan jawaban 

benar tetapi tidak 

lengkap 

2 

Memberikan jawaban 

benar 

3 

2 Bangun segitiga memiliki 

sifat: 

6. Mmemiliki ruas 

garis AB, AC,BC 

7. Meiliki garis 

tegak lurus pada 

alas 

8. Memiliki ukuran, 

alas, tinggi 

9. Memiliki 2 buah 

sudut lancip 

10. Memiliki satu 

buah sudut siku-

siku (90 derajat) 

-  Tidak memberikan 

jawaban 

0 

 

3 

Memberikan jawaban 

tidak sesuai 

1 

Memberikan jawaban 

benar tetapi tidak 

lengkap 

2 



 

Memberikan jawaban 

benar 

3 

3 Perbedaan : 

persegi panjang 

6. Memiliki 4 sisi 

AB,BC,CD,DA 

7. Keempat sisi 

berukuran sama 

8. Memiliki 4 buah 

sudut yang 

besarnya 90 

derajatt 

9. Memiliki 2 

pasangn sisi 

sejajarr 

10. Memiliki 4 simetri 

lipat. 

Jajar genjang: 

4. Memiliki 4 sisi 

5. Sisi yang 

berhadapan sama 

pannjang dan 

sejajar 

6. Mempunyai 4 

sudut terdiri dari 2 

 Tidak memberikan 

jawaban 

0 3 

Memberikan 

jawaban tidak 

sesuai 

1 

Memberikan jawaban 

benar tetapi tidak 

lengkap 

2 

Memberikan 

jawaban benar 

3 



 

lancip dan tumpul 

 

4 Contohnya : penggaris, 

pintu, buku,lemari, meja 

kelas, papan tulis, tempat 

tidur dll. 

 Tidak memberikan 

jawaban 

0 3 

Memberikan 

jawaban tidak 

sesuai 

1 

Memberikan jawaban 

benar tetapi tidak 

lengkap 

2 

Memberikan 

jawaban benar 

3 

5 80 cm  Tidak memberikan 

jawaban 

0 3 

Memberikan 

jawaban tidak 

sesuai 

1 

Memberikan jawaban 

benar tetapi tidak 

lengkap 

2 

Memberikan 

jawaban benar 

3 



 

6 150 cm  Tidak memberikan 

jawaban 

0 3 

Memberikan 

jawaban tidak 

sesuai 

1 

Memberikan jawaban 

benar tetapi tidak 

lengkap 

2 

Memberikan 

jawaban benar 

3 

7 32 cm  Tidak memberikan 

jawaban 

0 3 

Memberikan 

jawaban tidak 

sesuai 

1 

Memberikan jawaban 

benar tetapi tidak 

lengkap 

2 

Memberikan 

jawaban benar 

3 

8 90 cm  Tidak memberikan 

jawaban 

0 3 

Memberikan 

jawaban tidak 

1 



 

 

 

Nilai = 
                          

                    
  × 100 

 

L. NILAI AKHIR 

No. Nama Siswa Nilai Hasil Belajar 

1.   

2.   

3.   

 

 

sesuai 

Memberikan jawaban 

benar tetapi tidak 

lengkap 

2 

Memberikan 

jawaban benar 

3 

Memberikan 

jawaban tidak 

sesuai 

1 

Memberikan jawaban 

benar tetapi tidak 

lengkap 

2 

Memberikan 

jawaban benar 

3 

11 Jumlah Nilai    24 



 

Bandar lampung,   Mei 2018 

Guru Mata Pelajaran     peneliti 

 

 

 

Suratiyem S.Pd      Neva Sudariyawati 

Nip. 196005151981092001     Npm. 1411100231 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

Dra Endang Rosuna.T,MMPd 

Nip.196205041983  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

lampiran 11 

HASIL UJI VALIDITAS SOAL MATEMATIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

lampiran 12 

 

PERHITUNGAN UJI VALIDITAS MANUAL 

 

Rxy  
 ∑   – ∑   ∑  

√  ∑     – ∑       ∑         ∑       
 

      = 
                   

√                                 
 

        = 
           

√                          
 

       = 
    

√              
 

       = 
    

√        
 

          = 
    

       
 

        = 0,64802 

 Maka ditetapkan bahwa butir soal dikatakan valid jika memiliki rxy  ≥ rtabel 

dengan melihat r productmoment  n = 38 dena taraf signifikansi 0,05, maka didapat 

rtabel = 0,329 dan dari perhitungan diperoleh  rxy = 0,648 sehingga 0,648 ≥ 0,329. Maka 

butir soal nomor 1 tersebut dikategorikan valid. Dengan perhitungan yang sama, 

maka peneliti melakukan perhitungan sampai butir soal ke 9. 

 

 

 

 



 

Lampiiran 13 

HASIL UJI TINGKAT KESUKARAN SOAL MATEMATIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 14 

 

PERHITUNGAN UJI TINGKAT KESUKARAN MANUAL 

Rumus yang digunakan untuk mmenghitung tingkat kesukaran buutir soal 

adalah sebagai berikut : 

  Pi = 
∑  

    
 

  Pi  = tingkat kesukaran butir i 

  ∑   = jumlah skor butir i yang dijawab oleh testee (peserta tes) 

      = skor maksimum 

  N = jumlah test (peserta tes) 

 Berikut hasil analisis tingkat kesukaran butir soal: 

Pi = 
  

      
 = 

  

   
 = 0,53509  (sedang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 15 

HASIL UJI RELIABILITAS SOOAL MATEMATIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 16 

 

PERHITUNGAN UJI RELIABILITAS MANUAL 

Perhitungan uji reliabilitas soal dilakukan dengan menggunakan teknik alpha 

cronbach yaitu sebagai berikut: 

r11= (
 

   
)   (  –

∑  
 

  
 ) 

 keterangan : 

 r11        = reliabilitas instrumen 

 k        = banyak item / butir soal 

 ∑  
   jumlah seluruh varians masing-masing soal 

   
        varins total 

Perhitungan : 

 K = 8 

 K -1 = 7 

 ∑  
  = 6,2181 

   
  = 14,286 

  r11= (
 

   
)   (  –

∑  
 

  
 ) 

       = (
 

   
)   (  –

      

      
) 

        = (
 

 
)   (  –      ) 

        = (1,1429) (0,5647) 



 

        = 0,6454 

Jadi r11 = 0,6454 

rtabel =  r0,05(38-2) = 0,329 (karena rhitung > rtabel , maka reliabel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 17 

 

PERHITUNGAN MANUAL PENSKORAN KELAS EKSPERIMEN 

 

ketentuan pemberian skor tes hasil belajar matematika memiliki interval 0 

sampai 3. Selanjutnya skor mentah yang diperoleh ditransformasikan menjadi nilai 

dengan skala 0 sampai 100 dengan menggunakan rumus: 

Nilai  = 
                          

                    
  × 100 

 

Perhitungan: 

1. Nama : Anca 

Nilai  = 
                          

                    
  × 100 

Nilai = 
  

  
  × 100 

Nilai = 41,666 = 42 

 

 Berdasarkan perhitungan penskoran di atas, peneliti melakukan 

perhitungan yang sama dengan mentransformasikan nilai mentah menjadi nilai 

denganskala 0 sampai 100. 

 

 

 



 

 

lampiran 18 

PERHITUNGAN MANUAL PENSKORAN KELAS KONTROL 

 

ketentuan pemberian skor tes hasil belajar matematika memiliki interval 0 

sampai 3. Selanjutnya skor mentah yang diperoleh ditransformasikan menjadi nilai 

dengan skala 0 sampai 100 dengan menggunakan rumus: 

Nilai  = 
                          

                    
  × 100 

 

Perhitungan: 

1. Nama : Fatimah 

Nilai  = 
                          

                    
  × 100 

Nilai = 
  

  
  × 100 

Nilai = 54,166 = 54 

 

 Berdasarkan perhitungan penskoran di atas, peneliti melakukan 

perhitungan yang sama dengan mentransformasikan nilai mentah menjadi nilai 

denganskala 0 sampai 100. 

 

 

 



 

 

lampiran 19 

HASIL UJI NORMALITAS PRETEST KELAS EKSPERIMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 20 

 

PERHITUNGAN MANUAL UJI NORMALITAS PRETEST KELAS 

EKSPERIMEN 

Uji normalitas ada penelitian menggunakan uji liliefors. Langkah-langkah uji liliefors 

sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

H0 data mengikuti sebaran normal 

H1 data tidak mengikuti sebaran normal 

b. Taraf signifikansi 0,05 

c. Uji statistik L = Max | F (zi) – S (zi) 

d. Komputasi 

∑X = 1984,5 

 ∑   = 127012 

  ̅    = 
      

  
        

            S =  √
    ∑      ∑    

        
 

            S =  √
                        

          
 

 S = √
                   

        
 

 S = √
          

    
 



 

 S = √           

 S = 15,4832433 

 Zi = 
      ̅ 

 
 = 

            

      
 = - 0,396 

e. Daerah kritis (DK) = {           } 

Daerah kritis (DK) = {                }  

Dengan melihat tabel liliefors di dapat n = 33 dengan melihat taraf 

signifikansi 0,05 maka Ltabel = 0,154 

Daerah kritis (DK) = {            } ; Lhitung = 0,138  

f. Keputusan uji 

Ho diterima karena Lhitung < Ltabelg.  

g. Kesimpulan  

Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 21 

HASIL UJI NORMALITAS POSTTEST KELAS ESKPERIMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

lampiran 22 

 

PERHITUNGAN MANUAL UJI NORMALITAS POSTTEST KELAS 

EKSPERIMEN 

Uji normalitas ada penelitian menggunakan uji liliefors. Langkah-langkah uji liliefors 

sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

H0 data mengikuti sebaran normal 

H1 data tidak mengikuti sebaran normal 

b. Taraf signifikansi 0,05 

c. Uji statistik L = Max | F (zi) – S (zi) 

d. Komputasi 

∑X = 2441 

 ∑   = 185855 

  ̅    = 
    

  
         

 S =  √
    ∑      ∑    

        
 

            S =  √
                      

          
 

 S = √
               

        
 

 S = √
       

    
 



 

 S = √           

 S = 15,4832433 

 Zi = 
      ̅ 

 
 = 

            

      
 = 1,051 

e. Daerah kritis (DK) = {           } 

Daerah kritis (DK) = {                }  

Dengan melihat tabel liliefors di dapat n = 33 dengan melihat taraf 

signifikansi 0,05 maka Ltabel = 0,154 

Daerah kritis (DK) = {            } ; Lhitung = 0, 146  

f. Keputusan uji 

Ho diterima karena Lhitung < Ltabelg.  

g. Kesimpulan  

Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 23 

HASIL UJI NORMALITAS PRETEST KELAS KONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 24 

 

PERHITUNGAN MANUAL UJI NORMALITAS PRETEST KELAS 

KONTROL 

Uji normalitas ada penelitian menggunakan uji liliefors. Langkah-langkah uji liliefors 

sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

H0 data mengikuti sebaran normal 

H1 data tidak mengikuti sebaran normal 

b. Taraf signifikansi 0,05 

c. Uji statistik L = Max | F (zi) – S (zi) 

d. Komputasi 

∑X = 1829 

 ∑   = 1040212 

  ̅    = 
    

  
        

S =  √
    ∑      ∑    

        
 

            S =  √
                      

          
 

 S = √
                

        
 

 S = √
        

    
 



 

 S = √          

 S = 15, 7495898 

 Zi = 
      ̅ 

 
 = 

           

      
 =  1764 

e. Daerah kritis (DK) = {           } 

Daerah kritis (DK) = {                }  

Dengan melihat tabel liliefors di dapat n = 35 dengan melihat taraf 

signifikansi 0,05 maka Ltabel = 0,149 

Daerah kritis (DK) = {            } ; Lhitung = 0,142 

f. Keputusan uji 

Ho diterima karena Lhitung < Ltabelg.  

g. Kesimpulan  

Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 25 

HASIL UJI NORMALITAS POSTTEST KELAS KONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 26 

 

PERHITUNGAN MANUAL UJI NORMALITAS POSTEST KELAS 

KONTROL 

Uji normalitas ada penelitian menggunakan uji liliefors. Langkah-langkah uji liliefors 

sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

H0 data mengikuti sebaran normal 

H1 data tidak mengikuti sebaran normal 

b. Taraf signifikansi 0,05 

c. Uji statistik L = Max | F (zi) – S (zi) 

d. Komputasi 

∑X = 2267 

 ∑   = 153781 

  ̅    = 
    

  
        

 S =  √
    ∑      ∑    

        
 

            S =  √
                      

          
 

 S = √
                  

        
 

 S = √
        

    
 



 

 S = √           

 S = 14,2912678 

 Zi = 
      ̅ 

 
 = 

           

      
 =  -1033 

e. Daerah kritis (DK) = {           } 

Daerah kritis (DK) = {                }  

Dengan melihat tabel liliefors di dapat n = 35 dengan melihat taraf 

signifikansi 0,05 maka Ltabel = 0,149 

Daerah kritis (DK) = {            } ; Lhitung = 0,135 

f. Keputusan uji 

Ho diterima karena Lhitung < Ltabelg.  

g. Kesimpulan  

Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 27 

HASIL UJI HOMOGENITAS PRETEST KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 28 

 

HASIL PERHITUNGAN UNTUK UJI HOMOGENITAS PRETEST KELAS 

EKSPERIMEN DAN PRETEST KELAS KONTROL 

 

 F = 
                

                
 

F = F = 
       

       
 

F = 1,03651 

Maka Fhitung = 1,03651 dan F(0,05;32;34)  = 1,178 sehingga H0 diterima, berarti  

Kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari varians yang sama ( populasi 

homogen ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 29 

HASIL UJI HOMOGENITAS POSTEST KELAS EKSPERIMEN DAN 

POSTEST KELAS KONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 30 

 

HASIL PERHITUNGAN UNTUK UJI HOMOGENITAS POSTEST KELAS 

EKSPERIMEN DAN POSTEST KELAS KONTROL 

 

 F = 
                

                
 

F = F = 
       

       
 

F = 1,2365 

Maka Fhitung = 1,2365 dan F(0,05;32;34)  = 1,178 sehingga H0 diterima, berarti  

Kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari varians yang sama ( populasi 

homogen ). 

 

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

lampiran 31 

 

HASIL UJI HIPOTESIS HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 32 

 

HASIL PERHITUNGAN UJI-T 

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji-t 

Mencari thitug : 

Diketahui  ̅              
   = 167,246 

     ̅  = 64,771      
  = 204,240 

    n1 = 33 

    n2 = 35 

thitung = 
 ̅    ̅ 

√
        

           
 

        
 

 

  
  

 

  
  

  

 = 
             

√
                            

       
 
 

  
  

 

  
  

 

 = 
     

√
                         

  
          

 

 = 
     

√
                 

  
         

 

 = 
     

√                   
 

 = 
     

√         
 



 

         = 
     

         
 

 = 2,768 

Ttabel = t(0,05;33+35-2) = 1,996 

Karena thitung = 2,768 > ttabel maka H1 diterima, artinya terdapat 

pengaruh model pembelajaran problem solving berbantu media 

tangram terhadap hasil belajar matematika pada peserta didik 

SDN 01 Way Dadi Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 33 

ANALISIS N-GAIN KELAS EKPSERIMEN 

 

No Nama Pretes

t 

Postest Gain N-Gain Kriteria 

1 Adindandela Angraini 

 
33 62,5 29,5 0,440 Sedang 

2 Ratna Nuraini 

 
37,5 54 16,5 0,264 Rendah 

3 Ancaasawega 

 
42 46 4 0,068 Rendah 

4 Triwulandari 

 
42 62,5 20,5 0,353 Sedang 

5 Kevin Dwi Hasepa 

 
42 46 4 0,068 Rendah 

6 Muhammad Fahri 

 
46 62,5 16,5 0,305 Sedang 

7 Dimas Mawala 

 
46 54 8 0,148 Rendah 

8 Pratiwi 

 
46 67 21 0,388 Sedang 

9 Febriasyah 

 
46 67 21 0,388 Sedang 

10 Cinta Alistitana 

 
50 62,5 12,5 0,25 Rendah 

11 Naufal Atha Rafi 

 
50 67 17 0,34 Sedang 

12 Alhakam Zahram 

 
50 67 17 0,34 Sedang 

13 David Saputra 

 
54 70 16 0,347 Sedang 

14 Riska Maulidia 

 
54 75 16 0,347 Sedang 

15 Agung Urnomo Aji 

 
54 75 16 0,347 Sedang 

16 Elisa Vegista 

 
54 75 16 0,347 Sedang 

17 Dani Winaldo 

 
62,5 75 12,5 0,333 Sedang 

18 Rastra Ageng Alya 

 
62,5 75 12,5 0,333 Sedang 

 

 

 



 

No Nama Pretes

t 

Postest Gain N-Gain Kriteria 

19 Muki Ilmawan 

 
62,5 79 16,5 0,44 Sedang 

 

20 Salsabila Hana  

 
62,5 79 16,5 0,44 Sedang 

21 Salsabila Wahyu 

 
62,5 79 16,5 0,44 Sedang 

22 Ridho Septian 

 
67 83 16 0,484 Sedang 

23 Rudi Perdana  

 
67 87,5 20,5 0,621 Sedang 

24 Slasabila Siti 

 
67 83 16 0,484 Sedang 

25 Eisha Maharani 

 
75 83 8 0,32 Sedang 

26 Intan Noviana 

 
75 83 8 0,32 Sedang 

27 Ristiono Andika 

 
75 87,5 12,5 0,5 Sedang 

28 Astrid Nurutht 

 
75 83 8 0,32 Sedang 

29 Tuti Awaliah 

 
79 87,5 8,5 0,404 Sedang 

30 Annida Koriesta Bunga 

 
83 87,5 4,5 0,267 Rendah 

31 Mahesa Galin 

 
87,5 92 4,5 0,36 Sedang 

32 Febriasyah 

 
87,5 92 4,5 0,36 Sedang 

33 Fitri Ramadhani 

 
87,5 92 4,5 0,36 Sedang 

Jumlah 1984,

5 

 

2441 

 

441,5 

 

1315,5 

 

Mean 60,136

36 

 

73,9697 

 
13,3788 

 
0,34956 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 34 

 

ANALISIS N-GAIN KELAS KONTROL 

 

No Nama Pretes

t 

Poste

st 

Gain N-Gain Kriteria 

1 Restu Anggara Putra 30 42 12 0,171 Rendah 

2 Aulia Febri Nurlina 30 46 16 0,228 Rendah 

3 Langgeng Kusuma 30 42 12 0,171 Rendah 

4 Sherly Pramita 30 37,5 7,5 0,107 Rendah 

5 Kelvin Prayogi 30 50 20 0,286 Rendah 

6 Sahrul Majid S 30 37,5 7,5 0,107 Rendah 

7 Nur Anisa 33 50 17 0,254 Rendah 

8 Ahmad Nurhayat 33 54 17 0,313 Sedang 

9 Fatimah Nur Fajriah 42 62,5  0,353 Sedang 

10 Kinnti Juli 42 50 21 0,138 Rendah 

11 Nurul Fauziah 42 54 20,5 0,207 Sedang 

12 Harysta Alwadat 42 62,5 8 0,353 Sedang 

13 Laysya Dwi Saputri 42 62,6 12 0,355 Sedang 

14 Fendolancy 50 67 20,5 0,34 Sedang 

15 Marisya Pertiwi 50 67 20,6 0,34 Sedang 

16 Logis Bia Samudra 50 62,5 17 0,25 Rendah 

17 Nimas Sekar Arum 50 62,5 17 0,25 Sedang 

18 Ratu Lingga Sari 50 67 12,5 0,34 Sedang 

19 Adam malik 50 62,5 12,5 0,25 Rendah 

20 Surya Revaldo 54 70 17 0,348 Sedang 

21 Farhan Subanti 54 70 12,5 0,348 Sedang 

22 Muhammad Fahmi 

Firmansyah 

62,5 

70 

16 0,2 Rendah 

23 Farhan Nurrahmat 62,5 70 16 0,2 Rendah 

24 Egi Guratno 62,5 70 7,5 0,2 Rendah 

25 

Rio Artery Wijaya 

62,5 

     70 

7,5 0,2 Rendah 

 

 

26 Ahmad Nurhayat 67 79 7,5 0,363 Sedang 

27 Ridho Merdisa 67 75 7,5 0,242 Rendah 

28 Muhamad Raditya 

Alamsyh 

67 

75 

12 0,242 Rendah 

29 

Muhammad Kurnia 

Akbar 

67 

79 

8 0,363 Sedang 

 

 



 

No Nama Pretes

t 

Poste

st 

Gain N-Gain Kriteria 

30 Yulina 67 75 8 0,242 Rendah 

31 Rania Adelia 70 75 12 0,166 Rendah 

32 Anisa Lailatul 70 83 8 0,433 Sedang 

33 Klaudia Ramdani 79 92 5 0,619 Sedang 

34 Aathalia keixha 79 83 13 0,190 Rendah 

35 Ardhivan Fahri 79 92 13 0,619 Sedang 

Jumlah 1829 

 

2267,

1 

 

441,1 

 

9,794 

 

Mean 52,257

14 

 

64,77

143 

 

12,60 

 
0,279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 35 

 

FOTO 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Foto bersama kepala sekolah SDN 01 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2 

Foto bersama guru mata pelajaran matematika kelas eksperimen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Foto bersama guru mata pelajaran matematika kelas kontrol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


