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ABSTRAK 

Irawan, Deny. 2013. Keefektifan Media Slide Presentasi terhadap Minat dan 
Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Matematika Materi Bangun 
Datar di Kelas III  Sekolah Dasar Negeri 06 Tegalsari Kabupaten 
Pemalang. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 
Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. Yuli 
Witanto, M.Pd. Pembimbing II: Drs. Utoyo. 

 
Kata Kunci: Media Slide Presentasi, Minat Belajar, Hasil Belajar,  Matematika, 

Sekolah Dasar. 
 
Seiring berkembangnya teknologi, pembelajaran matematika justru lebih 

terarah dengan baik. Dengan menggunakan media pembelajaran seperti komputer, 
bisa menghadirkan benda-benda untuk dijadikan contoh dalam bentuk gambar 
atau animasi yang lebih menarik dan berkesan, sehingga pembelajaran bisa 
dirasakan siswa lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Selain itu juga 
mempercepat proses pembelajaran. Contoh media pembelajaran model komputer 
yakni slide presentasi yang dibuat dengan aplikasi Microsoft Power Point. Namun 
pada kenyataannya, kebanyakan guru tidak menggunakan media model komputer 
dan lebih memilih media yang lebih sederhana misalnya media gambar. Oleh 
sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang keefektifan media 
slide presentasi dibandingkan media gambar terhadap minat dan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran Matematika materi sifat-sifat bangun datar. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas III SD Negeri 06 Tegalsari 
tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 40 siswa. Sampel dalam penelitian ini 
diambil dengan teknik sampling jenuh dimana seluruh anggota populasi dijadikan 
anggota sampel. Sampel di kelompok kontrol sebanyak 19 siswa dan sebanyak 21 
siswa kelas III B sebagai kelompok eksperimen. Kelompok kontrol mendapatkan 
pembelajaran menggunakan media gambar sedangkan kelompok eksperimen 
mendapatkan pembelajaran menggunakan media slide presentasi. Penelitian ini 
menggunakan desain eksperimen quasi experimental design bentuk nonequivalent 
control group design. Data minat belajar dikumpukan dengan angket dan data 
hasil belajar dikumpulkan dengan tes. Analisis data menggunakan statistik 
parametris teknik  t test independent sampel.  
   Pengujian hipotesis minat belajar menunjukkan bahwa t tabel < t hitung 
(2,0875<4,01), maka terdapat perbedaan minat belajar yang signifikan antara 
kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Rata-rata nilai minat kelompok 
eksperimen pun lebih besar daripada rata-rata nilai minat kelompok kontrol. 
Pengujian hipotesis hasil belajar pun menunjukkan ternyata t tabel < t hitung (2,0875 
< 4,04), maka terdapat perbedaan yang signifikan minat belajar yang signifikan 
antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Rata-rata nilai hasil 
belajar kelompok eksperimen pun lebih besar daripada rata-rata nilai hasil belajar 
kelompok kontrol. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media slide presentasi 
lebih efektif terhadap minat dan hasil belajar pada materi sifat-sifat bangun datar. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

  Manusia yang beradab setidak-tidaknya memiliki common sense tentang 

pendidikan, bahwa pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan manusia 

dalam segala aspek kepribadian dan kehidupannya. Pendidikan memiliki 

pengaruh yang dinamis dalam kehidupan manusia di masa depan. Pendidikan 

dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal, yaitu 

pengembangan potensi individu yang setinggi-tingginya dalam aspek fisik, 

inteltektual, emosional, sosial dan spiritual, sesuai dengan tahap perkembangan 

serta karakteristik lingkungan fisik dan lingkungan sosiobudaya dimana ia hidup. 

  Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (2003: 3) disebutkan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan 

ujung tombak kemajuan bangsa. Negara yang maju seperti Amerika, Jepang, atau 

Malaysia telah menjadikan pendidikan sebagai faktor strategis dalam menciptakan 

kemajuan bangsanya. Pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkan sumber 
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daya manusia yang berkualitas dan produktif. Hal tersebut mendorong suatu 

negara yang maju dan pesat dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Indonesia 

apabila ingin menjadi negara yang maju dan pesat maka ciptakanlah pendidikan 

yang berkualitas.   

  Pada proses pembelajaran membutuhkan peran guru yang terlaksana 

dengan baik dalam melaksanakan kewajibannya untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Kewajiban guru yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran (Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). 

Apabila peran guru tersebut tidak terlaksana dengan baik, maka hasil 

pembelajaran tidak akan optimal. Di dalam pembelajaran tidak pernah terlepas 

dari yang namanya kurikulum, di Indonesia kurikulum yang dipakai adalah 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), kurikulum dan pembelajaran 

merupakan sangat penting dan saling membutuhkan. Apa yang dideskripsikan 

dalam kurikulum harus memberikan petunjuk dalam proses pembelajaran di kelas. 

Seiring dengan perkembangan zaman perkembangan baru dalam bidang teknologi 

informasi, ternyata berdampak terhadap perubahan dan peran tanggung jawab 

guru. Oleh karena itu, setiap guru bukan hanya perlu memahami hakikat dan 

makna pembelajaran beserta aspek-aspek yang mempengaruhinya, akan tetapi di 

tuntut penguasaan sejumlah kompetensi untuk dapat mengaplikasikannya di 

lapangan dalam rangka proses pembelajaran siswa, terutama pada bidang atau 

mata pelajaran matematika. 
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 Dengan semangat KTSP seharusnya pembelajaran matematika lebih 

berkembang dari segi konsep mengajar, teori-teori belajar, dan strategi 

pembelajarannya. Dituliskan dalam artikel ilmiah terbitan Universitas Ahmad 

Dahlan (2011) yaitu seiring berkembangnya teknologi, pembelajaran matematika 

justru lebih terarah dengan baik. Dengan menggunakan media pembelajaran 

seperti komputer, bisa menghadirkan benda-benda untuk dijadikan contoh dalam 

bentuk gambar atau animasi yang lebih menarik dan berkesan, sehingga 

pembelajaran bisa dirasakan siswa lebih menyenangkan dan tidak membosankan. 

Selain itu juga mempercepat proses pembelajaran. Pembelajaran model komputer 

memang baru diterapkan di beberapa sekolah saja karena kurangnya sarana dan 

prasarana, kurangnya maupun belum siapnya SDM dalam hal tersebut. Di dalam 

pembelajaran matematika biasanya siswa mengalami kesulitan materi yang 

sifatnya abstrak, dalam masalah tersebut seharusnya menggunakan sebuah media 

atau alat peraga, maka di situlah peran alat peraga dan komputer sebagai 

alat/media pembelajaran.  

 Menurut Aisyah (2007: 1.5) belajar matematika adalah “belajar mengenai 

konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam materi 

yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-

struktur matematika itu”. Siswa harus dapat menemukan keteraturan dengan cara 

mengotak-atik bahan-bahan yang berhubungan dengan keteraturan intuitif yang 

sudah dimiliki siswa. Dengan demikian siswa dalam belajar, haruslah terlibat aktif 

mentalnya agar dapat mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan 

yang sedang dibicarakan, anak akan memahami materi yang harus dikuasainya 
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itu. Untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran, sekolah diharapkan 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, alat peraga, 

atau media lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Uno dan Lamatenggo (2010: 61), 

bahwa “kecenderungan dunia pendidikan di Indonesia di masa mendatang adalah 

penggunaan perangkat-perangkat teknologi informasi interaktif dalam 

pendidikan”. Computer Based Education (CBE) atau pendidikan berbasis 

komputer merupakan salah satu akibat pengaruh perkembangan teknologi dalam 

dunia pendidikan. Implikasi CBE dalam pendidikan adalah penggunaan teknologi 

komputer sebagai media pembelajaran. Dari berbagai pendapat tersebut, peneliti 

menduga bahwa alat/media model komputer dapat meningkatkan keefektifan 

pembelajaran terutama dalam pembelajaran matematika. 

  Namun pada kenyataannya, kebanyakan guru tidak menggunakan media 

model komputer dan lebih memilih media yang lebih sederhana misalnya media 

gambar. Seperti yang dikatakan oleh Narjuati (2011) bahwa selama ini banyak 

guru yang menggunakan gambar yang diambil dari media cetak yang difotocopi 

atau membuatnya sendiri. Contoh nyata yang peneliti temui yakni di Sekolah 

Dasar Negeri 06 Tegalsari, guru kelas III Ibu Chomsatun, S.Pd selama bertahun-

tahun menggunakan media gambar dalam pembelajaran matematika. Beliau tidak 

pernah membuat variasi media. Sehingga minat belajar siswa rendah, yang dapat 

ditunjukkan dari kekurangtertarikan siswa pada materi pelajaran dan semangat 

dalam belajar yang kurang. Hasil belajar siswa pun rendah, data nilai ulangan 

harian siswa pada materi sifaf-sifat bangun datar sederhana, dari 24 siswa, 15 

siswa belum mencapai ketuntasan atau 62,5%. Sementara hanya 9 siswa atau 
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27,5% yang berhasil mencapai ketuntasan. Data hasil belajar ditunjukkan dengan 

nilai terendah 30 dan nilai tertinggi 70, dengan rata-rata 42,7. Kriteria Ketuntasan 

Minimal yang telah ditetapkan sebesar 65. Sehubungan dengan meningkatnya 

teknologi informasi dan ketersediaan komputer di sekolah, maka para pendidik 

memiliki kesempatan dalam membuat media pembelajaran yang lebih baik agar 

pembelajarannya lebih efektif misalnya dengan media model komputer. Contoh 

media pembelajaran model komputer yaitu media slide presentasi yang dapat 

dibuat dengan menggunakan aplikasi Microsoft Power Point. 

    Media slide presentasi merupakan pengembangan lebih lanjut dari media 

transparansi yang disajikan melalui OHP. Berbeda dengan transparansi OHP tidak 

bisa menampilkan unsur audio visual, maka slide media presentasi dengan 

program komputer ini, kita bisa menampilkan unsur audio-visual dalam 

pembelajaran (Nugroho 2009: 5). Beberapa keunggulan media slide presentasi 

yaitu : (1) Dapat menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio dan video 

sehingga lebih menarik; (2)  Dapat menjangkau kelompok banyak; (3)Tempo 

dan cara penyajian bisa disesuaikan; (4) Penyajiannya masih bisa bertatap muka; 

(5) Dapat digunakan secara berulang-ulang (Nugroho 2009: 6). Dibandingkan 

dengan media gambar yang hanya dapat menampilkan unsur visual, media slide 

presentasi lebih baik karena dapat menampilkan unsur audio-visual. 

  Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pembelajaran 

menggunakan media slide presentasi dibandingkan dengan menggunakan media 

gambar pada pembelajaran Matematika materi sifat-sifat bangun datar, dengan 

judul penelitian “Keefektifan Media Slide Presentasi terhadap Minat dan Hasil 
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Belajar Siswa pada Pembelajaran Matematika Materi Bangun Datar di kelas III  

Sekolah Dasar Negeri 06 Tegalsari Kabupaten Pemalang”. Penelitian ini bertujuan 

untuk memperoleh jawaban apakah terdapat perbedaan minat dan hasil belajar 

siswa antara yang mendapat pembelajaran menggunakan media slide presentasi 

dengan yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media gambar. Sehingga 

peneliti dapat menyimpulkan lebih baik mana media slide presentasi dengan 

media gambar pada mata pelajaran Matematika materi sifat-sifat bangun datar 

sederhana. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

  Dari uraian pada latar belakang penelitian tersebut disebutkan bahwa 

belajar matematika adalah “belajar mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur 

matematika yang terdapat di dalam materi yang dipelajari, serta mencari 

hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika itu”. Siswa 

harus dapat menemukan keteraturan dengan cara mengotak-atik bahan-bahan 

yang berhubungan dengan keteraturan intuitif yang sudah dimiliki siswa. Dengan 

demikian siswa dalam belajar, haruslah terlibat aktif mentalnya agar dapat 

mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan yang sedang 

dibicarakan, anak akan memahami materi yang harus dikuasainya itu. Sudah 

menjadi kewajiban guru untuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran 

termasuk pada mata pelajaran Matematika. Pada kenyataannya guru mengajar 

mata pelajaran Matematika banyak yang menggunakan media sederhana misalnya 
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media gambar dan tidak membuat variasi. Sehingga minat dan hasil belajar siswa 

menjadi rendah. Sehubungan dengan meningkatnya teknologi informasi dan 

ketersediaan komputer di sekolah, maka para pendidik memiliki kesempatan 

dalam membuat media pembelajaran yang lebih baik agar pembelajarannya lebih 

efektif misalnya dengan media model komputer. Contoh media pembelajaran 

model komputer yaitu media slide presentasi yang dapat dibuat dengan 

menggunakan aplikasi Microsoft Power Point. Dibandingkan dengan media 

gambar yang hanya dapat menampilkan unsur visual, media slide presentasi lebih 

baik karena dapat menampilkan unsur audio-visual.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

  Masalah yang dijabarkan dalam identifikasi masalah masih terlalu luas, 

oleh karena itu peneliti sebaiknya membatasi masalah. Pembatasan masalah 

tersebut mencakup materi pelajaran, populasi, dan media pembelajaran. Materi 

pelajaran yang peneliti pilih adalah materi sifat-sifat bangun datar sederhana. 

Materi tersebut sesuai dengan masalah yang secara nyata ditemui oleh peneliti. 

Populasi perlu dibatasi karena sangat sulit untuk mengeneralisasikan hasil 

penelitian untuk suatu cakupan populasi yang besar, misalnya populasi seluruh 

siswa Sekolah Dasar kelas III di Indonesia. Sehingga peneliti membatasi populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri 06 Tegalsari 

Kabupaten Pemalang. Media pembelajaran yang akan digunakan untuk penelitian 

adalah media slide presentasi dan media gambar.  
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1.4 Perumusan Masalah 

  Rumusan masalah secara konseptual yaitu “Seberapa besar keefektifan 

penggunaan media slide presentasi dibandingkan penggunaan media gambar pada 

materi sifat-sifat bangun datar mata pelajaran Matematika di kelas III Sekolah 

Dasar Negeri 06 Tegalsari”. Secara rinci, rumusan masalah dijabarkan sebagai 

berikut:  

(1)   Apakah terdapat perbedaan minat belajar yang  signifikan, antara siswa 

yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media slide presentasi dan 

siswa yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media gambar pada 

materi sifat-sifat bangun datar sederhana?; 

(2)   Apakah rata-rata nilai minat belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan media slide presentasi lebih besar daripada rata-rata nilai 

minat belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media 

gambar pada materi sifat-sifat bangun datar sederhana?; 

(3)   Apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang  signifikan, antara siswa 

yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media slide presentasi dan 

siswa yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media gambar pada 

materi sifat-sifat bangun datar sederhana??; 

(4)   Apakah rata-rata nilai hasil belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan media slide presentasi lebih baik daripada rata-rata nilai 

hasil belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media 

gambar pada materi sifat-sifat bangun datar sederhana?. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini terdiri dari tujuan umum 

dan tujuan khusus.  

1.5.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

keefektifan penggunaan media slide presentasi dibandingkan dengan penggunaan 

media gambar pada materi sifat-sifat bangun datar di Kelas III Sekolah Dasar 

Negeri 06 Tegalsari Kabupaten Pemalang. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

  Dikarenakan tujuan masih luas dan umum di atas, maka perlu dijabarkan 

secara khusus tujuan penelitian ini. Berikut ini peneliti sajikan tujuan khusus 

penelitian ini: 

(1)  Untuk mengetahui perbedaan minat belajar siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan media slide presentasi dengan minat belajar 

siswa yang mendapatkan pembelajarann menggunakan media gambar pada 

materi sifat-sifat bangun datar; 

(2)  Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan media slide presentasi dengan hasil belajar 

siswa yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media gambar pada 

materi sifat-sifat bangun datar; 

(3)  Untuk membuktikan bahwa penggunaan media slide presentasi lebih baik 

daripada penggunaan media gambar pada materi sifat-sifat bangun datar. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

(1)  Memberikan informasi tentang keefektifan media slide presentasi pada 

materi sifat-sifat bangun datar. 

(2)  Memberikan pengetahuan tentang teori belajar dan pembelajaran 

matematika. 

(3)  Melengkapi hasil penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelum 

penelitian ini. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

(1) Bagi siswa, dapat lebih cepat memahami konsep sifat-sifat bangun datar. 

Terciptanya rasa adil bagi seluruh siswa, karena media slide presentasi 

dapat mencakup seluruh siswa dalam kelas. Penggunaan media slide 

presentasi membuat siswa menjadi lebih memahami tentang teknologi. 

Berkurangnya rasa jenuh akibat penggunaan media yang tidak bervariasi.  

(2)  Bagi guru, hasil penelitian dapat dipakai sebagai acuan untuk 

melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Meningkatkan pemahaman dan 

keterampilan dalam membuat media slide presentasi dengan menggunakan 

aplikasi Microsoft Power Point. Penelitian ini dapat dijadikan motivasi 

bagi guru untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan 

tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan tujuan. 



11 
 

 

(3)  Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan arsip untuk memperkaya 

dan melengkapi hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil 

penelitian dapat dijadikan dasar pertimbangan kebijakan dalam 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

2.1 Hasil Penelitian yang Relevan 

  Penelitian tentang keefektifan media slide presentasi yang dibuat dengan 

aplikasi Microsoft Power Point dalam pembelajaran materi sifat-sifat bangun 

datar yang dilakukan oleh peneliti secara langsung maupun tidak langsung 

dikarenakan adanya referensi dari hasil penelitian sebelum-sebelumnya. Hasil 

penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti misalnya 

skripsi milih Setianingsih (2012) yang berjudul “Penggunaan Media Power Point 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Pokok Bahasan Pecahan 

Sederhana pada Siswa Kelas III SD Negeri 2 Ngaren Semester II Tahun Pelajaran 

2011/2012”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal berdasaran hasil 

ulangan matematika siswa yaitu 64,7% atau 11 siswa belum tuntas sesuai dengan 

kriteria ketuntasan minimal (65) yang ditetapkan sedangkan 35,5% atau 6 siswa 

sudah tuntas belajar dan nilai rata-rata kelas hanya mencapai 60,58. Hasil post test 

pada siklus I menunjukkan 13 siswa atau 76,47% tuntas belajar, sedangkan 4 

siswa atau 23,53% belum tuntas dan nilai rata-rata mencapai 74,41. Hasil tersebut 

diperbaiki pada siklus II. Dari hasil post test siklus II menunjukkan 100% atau 

sebanyak 17 siswa sudah memenuhi KKM dengan nilai rata-rata 79,12. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media power point dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika pokok bahasan pecahan sederhana pada 

siswa kelas III SD Negeri 2 Ngaren Semester II tahun pelajaran 2011/2012.  
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  Hasil penelitian yang relevan berikutnya yakni skripsi oleh Kliyem (2012) 

yang berjudul “Penggunaan Media Pembelajaran Power Point untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika tentang Pembagian Pecahan Biasa Siswa 

Kelas V SD Negeri Ketanggan 03 Gringsing Batang Semester 2 Tahun 2012”. 

Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa ada peningkatan hasil belajar 

siswa Kelas V setelah mengukuti proses pembelajaran dengan media 

pembelajaran berupa Power Point. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata nilai 

pada pra siklus 63,48, pada siklus I 77,39, sedangkan pada siklus II 81,30. 

Ketuntasan pada pra siklus 30,43%, pada siklus I 78%, sedangkan pada siklus 2 

86,96%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media Power Point atau Slide 

presentasi dapat meningkatkan hasil belajar matematika tentang pembagian 

pecahan biasa pada siswa Kelas V Sekolah Dasar. 

  Kemudian hasil penelitian yang relevan berikutnya yakni skripsi oleh 

Sulaksono (2012) yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Matematika Berbasis Power Point pada Materi Pecahan di Kelas IVb SDN 

Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang”. Penelitian ini menggunakan 

rancangan penelitian pengembangan model prosedural. Data penelitian berupa 

hasil validasi yang diperoleh dari ahli media, ahli materi, dan siswa kelas IVb 

SDN Sekarpuro, serta hasil belajar siswa pada pelajaran Matematika dengan 

menggunakan media PowerPoint. Media PowerPoint ini dinyatakan layak untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran Matematika materi pecahan di kelas IVb 

di SDN Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil validasi dari ahli media didapatkan presentase sebesar 85%, ahli 
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materi didapatkan persentase sebesar 80%, sedangkan dari siswa/audiens 

kelompok kecil didapatkan persentase sebesar 79%, serta dari uji kelompok besar 

didapatkan persentase sebesar 79,99%. Selain itu, berdasarkan hasil belajar siswa, 

baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar didapatkan hasil belajar 

siswa yang telah memenuhi SKM lebih besar daripada siswa yang belum 

mencapai SKM. Disarankan agar guru lebih meningkatkan keterampilan dalam 

penggunaan program PowerPoint / slide presentasi agar pemanfaatan produk ini 

dapat bermanfaat bagi guru dan siswa secara maksimal. Berdasarkan beberapa 

penelitian tersebut, peneliti ingin memperoleh jawaban seberapa besar keefektifan 

media slide presentasi terhadap minat dan hasil belajar siswa Kelas III Sekolah 

Dasar Negeri 06 Tegalsari Kabupaten Pemalang pada materi sifat-sifat bangun 

datar sederhana. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Hakikat Belajar 

  Pengertian tentang belajar telah banyak dikemukakan oleh beberapa ahli 

pendidikan. Gagne dan Berliner (1983) dalam Rifa’i dan Anni (2012 : 66) 

mengemukakan bahwa “belajar merupakan proses dimana suatu organisme 

mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman”. Belajar ialah suatu proses 

usaha yang dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya (Slameto, 2010: 2). Morgan et.al. (1986: 140) dalam Rifa’i dan 

Anni (2012: 66) mengemukakan “belajar merupakan perubahan relatif permanen 

yang terjadi karena hasil dari praktik atau pengalaman”. Sedangkan menurut 
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Slavin (1994: 152) dalam Rifa'i dan Anni (2012: 66) mengemukakan bahwa 

“belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman”. 

  Menurut Hamalik (2011: 27) belajar adalah modifikasi atau memperteguh 

kelakuan melalui pengalamann (learning is defined as the modification or 

strengthening of behavior through experiencing). Menurut pengertian ini, belajar 

merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar 

bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil 

belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan suatu pengubahan 

kelakuan. Menurut Sutikno (2009: 3-4) belajar sebagai “suatu proses usaha yang 

dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai 

hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”.  

  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005 : 17) belajar berarti berusaha 

memperoleh kepandaian atau ilmu; berlatih; berubah tingkah laku atau tanggapan 

yang disebabkan oleh pengalaman. Kolb (1984) dalam Hansen (2000: 24) 

mendefinisikan belajar adalah “a human adaptation process” atau proses adaptasi 

manusia. Dia menambahkan bahwa belajar merupakan proses dimana 

pengetahuan dibuat menuju perubahan pengalaman. Jadi, belajar merupakan suatu 

proses perubahan tingkah laku akibat adanya pengalaman dan latihan atau 

interaksi dengan lingkungan. Dengan adanya atau telah mengalami kegiatan 

belajar, seseorang akan memiliki pengetahuan, kebiasaan, dan sikap, misalnya 

dari tidak tahu menjadi tahu, belum terampil menjadi terampil, dan dari tidak bisa 

menjadi bisa. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian belajar 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan 
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tingkah laku individu yang relatif permanen karena disebabkan oleh praktik atau 

pengalaman. 

2.2.2 Hakikat Pembelajaran 

  Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 20, 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2005: 17) dituliskan bahwa pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan 

menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Menurut Gagne (1997) dalam 

Lapono (2008: 1-14) merumuskan pembelajaran sebagai pengaturan peristiwa 

yang ada di luar diri seseorang peserta didik, dan dirancang serta dimanfaatkan 

untuk memudahkan proses belajar. Gagne dan Brigss dalam Aisyah, dkk (2007: 1-

3) melukiskan bahwa pembelajaran sebagai “upaya orang yang tujuannya 

membantu orang belajar”. Secara lebih rinci Gagne mendefinisikan pembelajaran 

sebagai “seperangkat acara peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung 

terjadinya beberapa proses belajar yang sifatnya internal”.  

  Suatu pengertian yang hampir sama dikemukakan Aisyah, dkk (2007: 1-3) 

bahwa pembelajaran adalah “suatu proses dimana lingkungan seseorang secara 

sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam kondisi-kondisi khusus 

atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan sub-

set khusus pendidikan”. Dapat peneliti simpulkan bahwa pembelajaran merupakan 

suatu upaya yang dilakukan oleh guru/pengajar untuk membantu siswa agar dapat 

belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya serta mampu berinteraksi dengan 

lingkungan. 
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2.2.3 Minat Belajar 

 Secara bahasa, minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap 

sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 1027). Menurut Slameto 

(2010:180) “minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu 

hal atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh”. Minat dapat diekspresikan melalui 

pernyataan yang menunjukkan rasa suka terhadap suatu hal dan juga dapat 

diketahui melalui aktivitas yang dilakukannya. Menurut Djaali (2008: 121) 

menyatakan “minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara 

diri sendiri dengan sesuatu di luar diri”. Sedangkan menurut W. S Wingkel (1984: 

30) dalam Ardiansyah (n.d) menyatakan bahwa minat merupakan kecondongan 

merasa terbaik pada bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam 

bidang-bidang itu. 

  Mikarsa, dkk (2007: 3.3) mengemukakan bahwa minat merupakan 

dorongan dalam diri seseorang atau faktor yang menimbulkan ketertarikan atau 

perhatian secara selektif yang menyebabkan dipilihnya suatu objek atau kegiatan 

yang menguntungkan, menyenangkan, dan lama kelamaan akan mendatangkan 

kepuasan dalam dirinya. Di lain pihak, jika kepuasan berkurang maka minat 

seseorang pun akan berkurang. Menurut Safari (2003), bahwa untuk mengetahui 

berapa besar minat belajar siswa, dapat diukur melalui: 

(1) Kesukaan, pada umumnya individu yang suka pada sesuatu disebabkan 

karena adanya minat. Biasanya apa yang paling disukai mudah sekali 

untuk diingat. Sama halnya dengan siswa yang berminat pada suatu mata 

pelajaran tertentu akan menyukai pelajaran itu. Kesukaan ini tampak dari 
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kegairahan dan inisiatifnya dalam mengikuti pelajaran tersebut. 

Kegairahan dan inisiatif ini dapat diwujudkan dengan berbagai usaha yang 

dilakukan untuk menguasai ilmu pengetahuan yang terdapat dalam mata 

pelajaran tersebut dan tidak merasa lelah dan putus asa dalam 

mengembangkan pengetahuan dan selalu bersemangat, serta bergembira 

dalam mengerjakan tugas ataupun soal yang berkaitan dengan pelajaran 

yang diberikan guru di sekolah. 

(2) Ketertarikan, seringkali dijumpai beberapa siswa yang merespon dan 

memberikan reaksi terhadap apa yang disampaikan guru pada saat proses 

belajar mengajar di kelas. Tanggapan yang diberikan menunjukkan apa 

yang disampaikan guru tersebut menarik perhatiannya, sehingga timbul 

rasa ingin tahu yang besar. 

(3) Perhatian, semua siswa yang mempunyai minat terhadap pelajaran tertentu 

akan cenderung memberikan perhatian yang besar terhadap pelajaran itu. 

Melalui perhatiannya yang besar ini, seorang siswa akan mudah 

memahami inti dari pelajaran tersebut. 

(4)  Keterlibatan yakni keterlibatan, keuletan, dan kerja keras yang tampak 

melalui diri siswa menunjukkan bahwa siswa tersebut ada keterlibatannya 

dalam belajar dimana siswa selalu belajar lebih giat, berusaha menemukan 

hal-hal yang baru yang berkaitan dengan pelajaran yang diberikan guru di 

sekolah. Dengan demikian, siswa akan memiliki keinginan untuk 

memperluas pengetahuan, mengembangkan diri, memperoleh kepercayaan 

diri, dan memiliki rasa ingin tahu. 
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2.2.4 Hasil Belajar 

 Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami aktivitas belajar. Lapono (2008: 1-12) mengemukakan bahwa 

hasil belajar diukur berdasarkan terjadi-tidaknya perubahan tingkah laku atau 

pemodifikasian tingkah laku yang lama menjadi tingkah laku yang baru. 

Peribahan tingkah laku itu menyangkut perubahan tingkah laku kognitif, tingkah 

laku afektif, dan tingkah laku psikomotor. Lebih lengkap lagi, hasil belajar 

menurut Bloom dalam Sari (2003: 1), mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Ranah kognitif terdiri dari enam jenis perilaku, antara lain: 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah 

afektif mencakup penerimaan, partisipasi, penilaian dan penerimaan sikap, 

organisasi, serta pembentukan nilai hidup. Ranah psikomotor terdiri dari persepsi, 

kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan kompleks, 

penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas.  

  Selain pengertian belajar yang dikemukakan di atas, berikut ini adalah 

pengertian belajar menurut beberapa pakar:  

(1)  Hilgard dan Bower, belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku 

seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh 

pengalaman yang berulang-ulang dalam situasi itu, perubahan tngkah laku 

tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, 

kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat, misalnya kelelahan, pengaruh 

obat, dan sebagainya. 

(2)  Travers,  belajar  adalah  proses  menghasilkan  penyesuaian  tingkah laku  
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  (Tubroni dan Mustofa 2011: 19-20). 

Peneliti merumuskan pengertian hasil belajar adalah suatu perubahan yang terjadi 

sebagai akibat telah melakukan kegiatan-kegiatan belajar.  

2.2.5 Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

 Dalam batasan pengertian pembelajaran yang dilakukan di sekolah, 

pembelajaran matematika dimaksudkan sebagai proses yang sengaja dirancang 

dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan (kelas/sekolah) yang 

memungkinkan kegiatan siswa belajar matematika di sekolah. Dari pengertian 

tersebut jelas kiranya bahwa unsur pokok dalam pembelajaran matematika adalah 

guru sebagai salah satu perancang proses, proses yang sengaja dirancang 

selanjutnya disebut proses pembelajaran, siswa sebagai pelaksanaan kegiatan 

belajar, dan matematika sebagai objek yang dipelajari dalam hal ini sebagai salah 

satu bidang studi dalam pelajaran. 

 Adapun tujuan matematika sekolah di dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP), khusus di Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

(1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah; 

(2)  Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi  

 matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; 

(3)  Memecahkan  masalah  yang  meliputi  kemampuan  memahami masalah,  
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  merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh; 

(4)  Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; 

(5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah 

(Depdiknas 2006). 

 Dengan semangat KTSP seharusnya pembelajaran matematika lebih 

berkembang dari segi konsep mengajar, teori-teori belajar, dan strategi 

pembelajarannya. Dituliskan dalam artikel ilmiah terbitan Universitas Ahmad 

Dahlan (2011) seiring berkembangnya teknologi, pembelajaran matematika justru 

lebih terarah dengan baik. Dengan menggunakan media pembelajaran seperti 

komputer, bias menghadirkan benda-benda untuk dijadikan contoh dalam bentuk 

gambar atau animasi yang lebih menarik dan berkesan, sehingga pembelajaran 

bisa dirasakan siswa lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Selain itu juga 

mempercepat proses pembelajaran. Sutawijaya (1997) dalam Aisyah (2007: 1.1) 

mengungkapkan bahwa matematika mengkaji benda abstrak (benda pikiran) yang 

disusun dalam suatu sistem aksiomatis dengan menggunakan simbol (lambang) 

dan penalaran deduktif. Menurut Hudoyo (1990) dalam Aisyah (2007: 1.1) 

matematika berkenan dengan ide (gagasan-gagasan), aturan-aturan, hubungan-

hubungan yang diatur secara logis sehingga matematika berkaitan dengan konsep-

konsep abstrak. Sebagai guru matematika dalam menanamkan pemahaman 
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seseorang belajar matematika utamanya bagaimana menanamkan pengetahuan 

konsep-konsep dan pengetahuan prosedural.  

 Menurut Aisyah (2007: 1.5) belajar matematika adalah “belajar mengenai 

konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam materi 

yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-

struktur matematika itu”. Siswa harus dapat menemukan keteraturan dengan cara 

mengotak-atik bahan-bahan yang berhubungan dengan keteraturan intuitif yang 

sudah dimiliki siswa. Dengan demikian siswa dalam belajar, haruslah terlibat aktif 

mentalnya agar dapat mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan 

yang sedang dibicarakan, anak akan memahami materi yang harus dikuasainya 

itu. Ini menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau struktur 

tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat anak. Dalam setiap kesempatan, 

pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang 

sesuai dengan situasi (contextual problem). Dengan mengajukan masalah 

kontekstual, peserta didik secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep 

matematika. Untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran, sekolah diharapkan 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, alat peraga, 

atau media lainnya. 

2.2.6 Komputer dalam Pembelajaran Matematika 

  Wiest (2000) dalam Karatas (2009 : 3) mengungkapkan bahwa teknologi  

memotivasi siswa untuk menjadi lebih tertarik bereksplorasi, 

meneliti/menginvestigasi, menerka, dan menemukan prinsip dan membuat 

generalisasi. Teknologi membantu siswa menjadi pemecah masalah matematika 
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dan dalam meningkatkan pengetahuan konsep geometri. Dituliskan dalam artikel 

ilmiah terbitan Universitas Ahmad Dahlan (2011) yaitu seiring berkembangnya 

teknologi, pembelajaran matematika justru lebih terarah dengan baik. Dengan 

menggunakan media pembelajaran seperti komputer, bisa menghadirkan benda-

benda untuk dijadikan contoh dalam bentuk gambar atau animasi yang lebih 

menarik dan berkesan, sehingga pembelajaran bisa dirasakan siswa lebih 

menyenangkan dan tidak membosankan. Selain itu juga mempercepat proses 

pembelajaran. Pembelajaran model komputer memang baru diterapkan di 

beberapa sekolah saja karena kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya maupun 

belum siapnya SDM dalam hal tersebut. 

  Menurut Karakirik dan Durmus (n.d : 1) mengemukakan bahwa : 

Current computer technologies as educational tools give us the 
opportunity to integrate such tasks to the learning setting. Computer 
assisted math activities may provide an interactive environment where 
students could pose and solve their own problems to form connections 
between mathematical concepts and operations, and get immediate 
feedback about their actions. 

 
Arus teknologi komputer sebagai alat/media pendidikan memberikan kita 

keuntungan untuk menyatupadukan banyak tugas pada keadaan pembelajaran. 

Komputer membantu aktivitas matematika mungkin dengan menyediakan 

lingkungan yang interaktif dimana siswa dapat menyusun dan menyelesaikan 

masalah mereka sendiri untuk membentuk hubungan antara konsep matematika 

dan operasinya, dan dengan segera didapatkan umpan balik tentang aksi mereka. 

 Karatas (2003 : 3) menjelaskan bahwa: 

The advent of computers in the realm of mathematics education has 
brought with it optimistic expectations of adding new dimensions to 
mathematics education. With this new technology,  the students are 



24 
 

 

expected to abandon their traditional paper-pencil practices and 
discover mathematics on their own. important opportunities did 
emerge on how computers can be used in enabling students to learn 
mathematics better. Computer technology may promote the 
development of students' higher-level cognitive skills 

 
Kehadiran komputer dalam pendidikan matematika realistik telah membawa 

harapan optimis dari penambahan dimensi baru untuk pendidikan matematika. 

Dengan teknologi baru ini, siswa-siswa diharapkan meninggalkan latihan mereka 

dengan menggunakan pensil dan kertas yang masih tradisional dan menemukan 

ilmu matematika sendiri. Keuntungan penting muncul dalam bagaimana komputer 

dapat digunakan dalam memungkinkan siswa untuk belajar matematika lebih 

baik. Teknologi komputer dapat meningkatkan perkembangan tingkat kemampuan 

kognitif siswa lebih tinggi. Bahkan Gulsen Hussein (2010: 20) mengatakan bahwa 

siswa lebih tertarik menggunakan OHP (Over Head Projector) atau PPT (Power 

Point) daripada model kuno seperti papan tulis dan kapur dan mereka sungguh 

menyadari itu karena ketika mereka mengartikan teknologi, hal pertama yang ada 

di dalam pikiran mereka adalah penggunaan komputer dan multimedia.  

2.2.7 Media Pengajaran 

  Menurut Romiszowki dalam Wibawa (2001: 12) media ialah pembawa 

pesan yang berasal dari suatu sumber pesan (yang dapat berupa orang atau benda) 

kepada penerima pesan. Media dapat digunakan dalam proses belajar mengajar 

dengan dua arah cara, yaitu sebagai alat bantu mengajar dan sebagai media belajar 

yang dapat digunakan sendiri oleh siswa. Media yang dipakai sebagai alat bantu 

mengajar disebut dependent media. Sebagai alat bantu efektivitas media itu sangat 

tergantung pada cara dan kemampuan guru yang memakainya. Media belajar yang 
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dapat digunakan oleh siswa dalam kegiatan belajar mandiri, disebut independent 

media. Media itu dirancang, dikembangkan, dan diproduksi secara sistematik, 

serta dapat menyalurkan informasi secara terarah untuk mencapai tujuan tertentu. 

  Media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar mengajar siswa 

dalam pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil 

belajar yang dicapainya (Sudjana dan Rifa’i  2010: 2). Manfaat media pengajaran 

dalam proses belajar siswa antara lain: 

(1)  Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar; 

(2)  Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih 

dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa untuk menguasai 

tujuan pengajaran lebih baik; 

(3)  Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan 

dan guru; 

(4)  Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. 

2.2.8 Klasifikasi Media Pengajaran 

  Bretz (1971) dalam Wibawa (2001: 31), menyatakan bahwa media terbagi 

menjadi 7 macam, yaitu, (1) media audio visual gerak; (2) media audio visual 

diam; (3) media audio semi gerak; (4) media visual gerak; (5) media visual diam; 

(6) media audio; dan (7) media cetak. Berbeda dengan Briggs (1970) dalam 
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Wibawa (2001: 33) mengidentifikasikan 13 macam media pengajaran, yaitu 

objek, model, suara langsung, rekaman audio, media cetak, pengajaran 

terprogram, papan tulis, media transportasi, film rangkai, film, televisi, dan 

gambar.  

  Ada beberapa jenis media mengajaran yang biasa digunakan dalam proses 

pengajaran menurut Sudjana dan Rifai (2010: 3-4) yakni pertama, media grafis 

seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik, dan lain-

lain. Media grafis sering juga disebut media dua dimensi, yaitu media yang 

mempunyai ukuran panjang dan lebar. Kedua, media tiga dimensi, yaitu dalam 

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

model kerja, mock up, diorama, dan lain-lain. Ketiga, media proyeksi seperti slide, 

film strips, film, penggunaan OHP dan lain-lain. Keempat, penggunaan 

lingkungan sebagai media pengajaran. Media gambar termasuk dalam media 

grafis sedangkan media slide presentasi termasuk ke dalam jenis media proyeksi.  

2.2.9 Media Gambar 

  Gambar oleh Hamalik (1986:43) dalam Madani (2013) diartikan sebagai 

segala sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk dua dimensi sebagai 

curahan perasaan atau pikiran, yang terdiri atas lukisan, ilustrasi, karikatur, 

kartun, poster, gambar, seri, potret, dan slide. Media gambar merupakan suatu 

sarana pengajaran yang berbentuk gambar yang mengandung makna, situasi, 

keadaan, peristiwa dan benda. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

gambar adalah tiruan barang (orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya). 

Gambar merupakan media visual dua dimensi di atas bidangnya yang tidak 
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transparan. Dale (dalam Subana, 1998:322) menjabarkan bahwa guru dapat 

menggunakan gambar untuk memberikan gambaran tentang sesuatu sehingga 

penjelasannya lebih kongkrit bila diuraikan dengan kata-kata. 

 Menurut Arif S. Sadiman (1992: 29) dalam Ian (2010) mengemukakan 

kelebihan dan keterbatasan media gambar. Kelebihan media gambar : 

(1) Sifatnya konkrit: lebih realistis menunjukkan pokok masalah yang 

dibandingkan dengan gambar verbal semata; 

(2)   Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu; 

(3) Gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita; 

(4)   Dapat memperjelas suatu masalah kesalahpahaman dalam bidang apa saja, 

sehingga dapat mencegah atau membetulkan kesalahpahaman; 

(5)   Murah harganya dan mudah didapat serta digunakan, tanpa memerlukan 

peralatan khusus. 

Kelemahan media gambar : 

(1)   Hanya menekankan persepsi indra mata; 

(2)   Gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan 

pembelajaran; 

(3)  Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar; 

(4) Memerlukan keterbatasan sumber dan ketrampilan kejelian untuk dapat 

memanfaatkannya. 

2.2.10 Media Slide Presentasi 

  Microsoft Power Point merupakan salah satu aplikasi berbasis Windows 

dengan fasilitas animation, suatu slide dapat dimodifikasi dengan menarik. Pada 
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dasarnya media slide presentasi yang menggunakan program komputer ini 

merupakan pengembangan lebih lanjut dari media transparansi yang disajikan 

melalui OHP. Berbeda dengan transparansi OHP tidak bisa menampilkan unsur 

audio visual, maka media presentasi dengan program komputer ini, kita bisa 

menampilkan unsur audio-visual dalam pembelajaran (Nugroho 2009: 5).  

  Saat ini pengembangan dan penggunaan program presentasi multimedia 

telah berkembang pesat. Banyak jenis perangkat lunak (software) yang dapat 

digunakan untuk membuat media slide presentasi. Jenis software aplikasi yang 

sifatnya open source misalnya: Program Impress yang ada pada OpenOffice. 

Selain itu, banyak pula jenis software aplikasi yang harus membeli (tidak gratis), 

misalnya: Program Visual Basic, Macromedia Flash, Director, Authorware, 

Dream Weaver, dan masih banyak lagi. Diantara sekian banyak jenis software 

tersebut, salah satunya yang biasa digunakan di kalangan pendidik (khususnya 

guru) adalah Microsoft Powerpoint yang dikeluarkan oleh perusahan software 

Microsoft. 

  Berikut peneliti jelaskan keunggulan dan kelemahan media slide 

presentasi. Keunggulan media slide presentasi: 

(1) Dapat menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio dan video sehingga  

  lebih menarik; 

(2)  Dapat menjangkau kelompok banyak; 

(3) Tempo dan cara penyajian bisa disesuaikan; 

(4) Penyajiannya masih bisa bertatap muka; 

(5)  Dapat digunakan secara berulang-ulang. 
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Kelemahan media slide presentasi: 

(1)  Ketergantungan arus listrik sangat tinggi; 

(2)  Media pendukungnya harganya relatif mahal karena harus ada komputer 

dan LCD; 

(3)  Penggunaan media ini sangat tergantung pada penyaji materi; 

(4)  Masih sangat terbatas guru yang mampu membuat media slide presentasi. 

  (Nugroho 2009: 6) 

2.2.11 Membuat Slide Presentasi dengan Microsoft Power Point 

2.2.11.1 Membuat presentasi baru pada slide kosong. 

(1)  Mengetikan Isi/Ide/Tema Presentasi pada Slide 

  Pada Click to add title dan Click to add subtitle ketikkan isi/ide/tema 

presentasi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tampilan slide kosong 
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Gambar 2.2 Contoh isi/ide/tema presentasi. 

Pada menu Ribbon Tab Home pilih New Slide akan muncul beberapa pilihan slide 

seperti gambar dibawah ini: 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Menu Ribbon Tab Home 

Pilih tampilan slide yang anda butuhkan, klik pada pilihan tersebut.` Pada slide 

juga dapat diberi background. Slide akan lebih menarik apabila disisipkan objek, 

audio, dan video pada presentasi. Semakin bagus slide maka tampilannya akan 

menarik. 
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2.2.11.2 Menyimpan Dokumen 

 Ada 3 tipe penyimpanan yang paling umum digunakan pada Power Point , 

diantaranya: PowerPoint Presentation yaitu tipe standar dari Micosoft PowerPoint 

2007 itu sendiri, PowerPoint Show yaitu ketika file tipe ini dibuka akan langsung 

menampilkan/menjalankan presentasi, dan Power Point 97-2003 Presentation 

yaitu tipe penyimpanan ke dalam PowerPoint 97-2003. Selain 3 tipe di atas ada 

juga pilihan Find Add-Ins for other file format,  yaitu untuk menyimpan dokumen 

yang dibuat dalam bentuk file format yang lain, misalkan pdf dan xps, kemudian 

pilihan Other Format untuk menyimpan dokumen dalam bentuk file format lain 

selain yang telah disebutkan. 

  Untuk melakukan penyimpanan caranya yaitu: 

(1) Tekan tombol Office Button.   

 

 

 

Gambar 2.4 Office Button. 
 

(2) Maka akan muncul kotak dialog berikut: 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.5 Menu Save As 
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(3) Pilih Save As, selanjutnya pilih Powerpoint Presentation (jika anda 

menginginkan penyimpanan secara default). Jika tidak maka pilih format 

penyimpanan yang lain. 

(4)  Akan muncul kotak dialog Save As. Cari dan pilih drive/folder tempat 

dokumen anda nanti akan disimpan, dengan cara mengklik tombol drop-

down pada pilihan Save in. Kemudian beri nama file yang anda inginkan 

dengan cara mengetikkannya pada kolom File Name, kemudian klik Save, 

seperti yang terlihat pada gambar berikut ini : 

  

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.6 Kotak dialog Save As. 

2.2.11.3 Membuka Dokumen Slide Presentasi 

  Dokumen yang telah kita simpan dapat kembali kita buka dengan 

mengikuti langkah-langkah berikut ini: 

(1) Tekan tombol Office Button.   

 

 

 

Gambar 2.7 Office Button. 
(2)  Pilih Open 
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(3)  Akan muncul kotak dialog Open. Cari dan pilih drive/folder tempat dokumen 

yang akan dibuka, dengan cara mengklik tombol drop-down pada pilihan 

Look in.  Kemudian  pilih  nama  file  yang  akan anda buka, kemudian klik  

  Open, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Kotak dialog Open. 

2.2.12 Materi Sifat-Sifat Bangun Datar Sederhana 

  Materi sifat-sifat bangun datar sederhana termasuk ke dalam materi 

tentang geometri. Menurut Suharjana (2012: 3) dalam pembelajaran geometri 

dimulai dengan menyelidiki suatu keseluruhan atau garis besar atau bentuk 

bangunnya terlebih dahulu, kemudian baru ke unsur-unsur yang makin kecil dan 

sederhana. Dalam mengajarkan materi hendaknya mengikuti pola pikir siswa, 

artinya anak tidak langsung dibebani dengan definisi atau sifat-sifat. Namun 

sebaliknya siswa dibimbing setahap demi setahap dengan pengamatan, 
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pembuatan, dan penyelidikan sehingga nantinya siswa dapat mengambil 

kesimpulan tentang makna dari materi tersebut. 

 (1)  Unsur-unsur bangun datar. 

Unsur dan Sifat Bangun Datar 

  Sisi adalah tepi atau ruas yang membatasi suatu bidang.   

 
 
 
 
 
 
  
 
 

  Bangun ABCD memiliki 4 sisi yaitu : Sisi AB, Sisi BC, Sisi CD, dan Sisi 

AD. Tentukan mana sisi-sisi dari bangun datar di bawah ini! 

 
 
 
 
  
 

  Sudut adalah pojok atau bangun yang dibuat oleh dua garis yang 

berpotongan di sekitar titik potongnya. Sudut terdiri dari sudut siku-siku 

(besarnya 900), sudut lancip (besarnya kurang dari 900), sudut tumpul 

(besarnya lebih dari 900). 

 
  
 
 

 

 

sisi

sisi

sisi

sisi 

AB 

C 

A B

CD

Sudut Sudut 

Sudut Sudut
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  Bangun ABCD memiliki 4 sudut yaitu : Sudut A, Sudut B, Sudut C, dan 

Sudut D. Tentukan mana sudut-sudut dari bangun datar di bawah ini! 

Kemudian sebutkan jenis sudut tersebut! 

  
 
 
 
 
 

(2)  Persegi 

 Perhatikan gambar bangun datar di bawah ini!  

 

 

 

  Bangun ABCD memiliki 4 sisi yaitu: Sisi AB, Sisi BC, Sisi CD, dan Sisi 

AD. Bangun ABCD memiliki 4 sisi yang sama panjang. Bangun ABCD 

memiliki 4 sudut, seluruhnya sudut siku-siku. Bangun yang memiliki 4 sisi 

yang sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku disebut Persegi. Sifat-

sifat persegi yaitu semua sisinya sama panjang dan 4 sudutnya siku-siku. 

(3)  Persegi Panjang 

  Perhatikan gambar bangun datar di bawah ini! 

 

 

 

    Bangun ABCD memiliki 4 sisi yaitu: Sisi AB, Sisi BC, Sisi CD, 

dan Sisi AD. Sisi AB dengan CD sama panjang, Sisi AD dengan BC juga 

AB 

C 

A B

CD

A  B

CD 
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sama panjang. Tetapi sisi AB dengan AD tidak sama panjang. Dua pasang 

sisi yang berhadapan sama panjang yaitu AB = CD sedangkan AD = BC. 

Bangun ABCD memiliki 4 sudut, seluruhnya sudut siku-siku. 

 Bangun yang memiliki 4 sudut siku-siku dan sisi yang berhadapan sama 

panjang disebut Persegi Panjang. Sifat-sifat persegi panjang yaitu hanya 

sisi yang berhadapan yang sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. 

(4)  Segitiga 

  Perhatikan gambar bangun datar di bawah ini! 

 

 

   
  Bangun ABC memiliki 3 sisi yaitu: Sisi AB, Sisi BC, dan Sisi AC.  

 Bangun ABC memiliki 3 sudut yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C.  

 Bangun yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut disebut Segitiga. Sifat-sifat 

segitiga yaitu sisinya ada 3 dan sudutnya ada 3.  

2.2.13 Penggunaan Media Slide Presentasi dalam Pembelajaran Matematika 

  Microsoft Power Point merupakan salah satu aplikasi berbasis Windows 

dengan fasilitas animation, suatu slide dapat dimodifikasi dengan menarik. Begitu 

juga dengan adanya fasilitas: Font, Picture, Sound dan Effect dapat dipakai untuk 

membuat suatu slide yang bagus. Bila keadaan ini dapat disajikan, maka para 

pendengar dapat kita tarik perhatiannya untuk menerima apa yang ingin kita 

sampaikan kepada mereka. Aplikasi milik microsoft, disamping Microsoft Word 

dan Microsoft Excel yang telah kita kenal. Ketiga aplikasi ini lazim disebut 

Microsoft Office. Pada dasarnya, aplikasi Microsoft Power Point berfungsi untuk 

AB 

C 
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membantu user dalam menyajikan presentasi. Aplikasi ini menyediakan fasilitas 

slide untuk dapat menampung pokok-pokok pembicaraan point-point yang akan 

disampaikan pada audience.  

 Setiap lembar tanyangan berisi materi disebut slide. Agar slide yang 

sedang dibangun dapat menarik, tujuan kita dalam menyampaikan suatu topik 

dapat tercapai, dan dapat dimengerti oleh audience dengan efektif, sebaiknya buat 

terlebih dahulu point bahasan yang perlu dicantumkan pada slide secara garis 

besar, dan diikuti sub point dari masing-masing point yang ada dan dilengkapi 

dengan gambar, karikatur pada slide yang dimaksud. Berilah bullet, font, dan 

colour yang menyolok pada point yang paling utama agar menjadi pusat 

perhatian. Salah satu karakteristik siswa sekolah dasar menurut Kurnia (2007: 

1.20) yakni suka bermain karena pada usia 6-12 tahun adalah usia bermain. 

Melalui tampilan yang menarik dan atraktif maka guru dapat mengajar anak untuk 

terlibat secara penuh dalam pembelajaran yang bermakna. 

  Media gambar yang terlalu sering digunakan membuat siswa menjadi 

bosan. Media slide presentasi merupakan pengalaman baru bagi siswa. Sehingga 

dapat menarik minat dan mengembangkan pemahaman anak. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Rifa’i dan Anni (2012: 38) bahwa “pengalaman baru yang 

berinteraksi dengan struktur kognitif dapat menarik minat dan mengembangkan 

pemahaman anak”. Penerapan media slide presentasi pada pembelajaran 

matematika materi sifat-sifat bangun datar di kelas III Sekolah Dasar dimulai 

dengan menunjukkan slide yang berisi contoh gambar macam-macam benda yang 

berbentuk persegi, persegi panjang, maupun segitiga sebagai apersepsi.  
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(1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 
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(3) 

  

Gambar 2.9 Slide presentasi tentang contoh benda berbentuk bangun datar. 
 

Pada saat slide di atas ditampilkan, guru menanyakan apa bentuk dari benda-

benda tersebut kepada siswa. Apabila siswa menjawab benar maka slide tersebut 

akan mengeluarkan bunyi effect tepuk tangan. Guru memberikan pujian bagi 

siswa yang dapat menjawab dengan benar. Selanjutnya guru menampilkan slide 

presentasi, ada gambar tokoh kartun yang seolah-olah sedang bertanya kepada 

siswa. Pertanyaan tersebut adalah mengapa disebut segitiga, persegi, atau persegi 

panjang? Sebelum guru menyebutkan jawabannya, guru menunggu apabila ada 

siswa yang mampu menjawab dengan benar. Jawabannya adalah karena bangun 

datar memiliki sifat-sifat berdasarkan unsur-unsurnya.  

  Guru lalu menampilkan slide berisi tokoh kartun yang bertanya kepada  

siswa, apa saja unsur-unsur utama bangun datar? Jawabannya adalah sisi dan 

sudut. Guru memberikan pujian bagi siswa yang menjawab dengan benar.Unsur-

unsur utama bangun datar terdiri dari sisi dan sudut. Guru bertanya kepada siswa 
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siapa yang tahu apa itu sisi dan sudut? Guru memberikan pujian bagi siswa yang 

menjawab dengan benar. 

(1) 

 

(2) 

  

Gambar 2.10 Slide presentasi tentang unsur-unsur bangun datar 
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 Guru kemudian menjelaskan pengertian sisi kepada siswa dan 

menunjukkan contoh sisi pada gambar di slide presentasi. 

  

Gambar 2.11 Slide presentasi tentang pengertian sisi. 

Guru menampilkan slide yang berisi gambar tokoh kartun yang seolah-olah 

menyuruh siswa menunjukkan contoh sisi pada suatu bangun datar. Kemudian 

siswa secara bergiliran maju ke depan untuk menunjukkan contoh sisi pada suatu 

bangun datar. Guru memberikan pujian apabila siswa dapat menjawab dengan 

benar.  

  

Gambar 2.12 Slide presentasi tentang contoh sisi pada suatu bangun datar. 
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 Langkah pembelajaran selanjutnya adalah guru menjelaskan pengertian 

sudut, jenis-jenis sudut, dan menyuruh siswa menunjukkan contoh sudut pada 

suatu bangun datar. Guru memberikan pujian apabila siswa dapat menjawab 

dengan benar.  

 

Gambar 2.13 Slide presentasi tentang pengertian sudut. 

 

Gambar 2.14 Slide presentasi tentang jenis-jenis sudut. 
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Gambar 2.15 Slide presentasi tentang contoh sisi pada suatu bangun datar. 

Guru menampilkan slide yang berisi gambar bangun datar persegi, persegi 

panjang, dan segitiga untuk diamati dan diselidiki oleh siswa mengenai unsur-

unsur utamanya. Guru bersama siswa menyimpulkan sifat-sifat bangun datar 

sederhana (persegi, persegi panjang, dan segitiga) dengan menggunakan media 

slide presentasi. 

  

 

Gambar 2.16 Slide presentasi tentang sifat-sifat bangun datar sederhana. 
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 Slide-slide yang digunakan berisi bullet, font, dan colour yang menyolok 

sehingga menjadi pusat perhatian. Siswa-siswa akan menjadi tertarik mengikuti 

pelajaran. Ukuran media slide presentasi yang diproyeksikan berukuran besar 

sehingga dapat kelompok banyak. Dibandingkan dengan media gambar yang 

ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Media slide presentasi dapat 

menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio dan video sehingga lebih menarik. 

Sedangkan media gambar hanya teks, gambar, dan foto saja. Adanya gambar, 

animasi, dan audio dalam media slide presentasi yang digunakan dapat 

melibatkan belajar melalui indra penglihatan, pendengaran, dan motorik siswa. 

Media gambar hanya menekankan persepsi indra mata.  

 
 
2.3 Kerangka Berpikir 

 Ditinjau dari pengertian belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah 

laku individu yang relatif permanen karena disebabkan oleh praktik atau 

pengalaman. Maka dapat dipahami bahwa proses belajar terjadi karena adanya 

praktik atau pengalaman yang dirasakan melalui indera-indera manusia. 

Pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh guru/pengajar untuk 

membantu siswa agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya serta 

mampu berinteraksi dengan lingkungan. Jika kegiatan tidak sesuai dengan 

kebutuhan siswa dan tidak dapat menarik minat siswa maka pembelajaran menjadi 

tidak bermakna. Pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila tercapainya 

seluruh tujuan pembelajaran. Untuk mempermudah mencapai tujuan pembelajaran 
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tersebut, guru perlu menggunakan media sebagai alat penjelas makna bahan 

pengajaran. 

  Pada pembelajaran matematika, media pengajaran berfungsi menjelaskan 

konsep-konsep abstrak, menarik perhatian siswa, meningkatkan keterlibatan, dan 

menciptakan variasi dalam pembelajaran. Media pengajaran dapat mempertinggi 

proses belajar mengajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya diharapkan 

dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Proses belajar yang erat 

kaitannya dengan media adalah minat belajar siswa. Minat belajar siswa dapat 

diukur dari kesukaan, ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan. Oleh karena itu, 

media pengajaran sangat penting dalam pembelajaran matematika. 

  Pada kenyataan yang peneliti temukan, masih banyak guru yang 

menggunakan media-media sederhana dalam pembelajaran matematika. Bahkan 

ada sebagian guru yang tidak menggunakan media. Mereka masih berpikir bahwa 

media sederhana sudah cukup untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

Misalnya pada pembelajaran matematika di kelas III materi sifat-sifat bangun 

datar sederhana di Sekolah Dasar Negeri 06 Tegalsari, guru menggunakan media 

gambar. Padahal banyak konsep-konsep abstrak di dalam materi tersebut, 

misalnya sisi, sudut, persegi, persegi panjang, segitiga, dan lain-lain. Seiring 

berkembangnya teknologi, pembelajaran matematika justru lebih terarah dengan 

baik. Dengan menggunakan media pembelajaran seperti komputer, bisa 

menghadirkan benda-benda untuk dijadikan contoh dalam bentuk gambar atau 

animasi yang lebih menarik dan berkesan, sehingga pembelajaran bisa dirasakan 

siswa lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Selain itu juga mempercepat 
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proses pembelajaran. Pembelajaran model komputer memang baru diterapkan di 

beberapa sekolah saja karena kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya maupun 

belum siapnya SDM dalam hal tersebut. Salah satu media pembelajaran model 

komputer yaitu media slide presentasi yang dapat dibuat dengan media Microsoft 

Power Point. 

 Media slide presentasi yang berisi bullet, font, dan colour yang menyolok 

sehingga menjadi pusat perhatian. Siswa-siswa akan menjadi tertarik mengikuti 

pelajaran. Ukuran media slide presentasi yang diproyeksikan berukuran besar 

sehingga dapat kelompok banyak. Dibandingkan dengan media gambar yang 

ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Media slide presentasi dapat 

menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio dan video sehingga lebih menarik. 

Sedangkan media gambar hanya teks, gambar, dan foto saja. Adanya gambar, 

animasi, dan audio dalam media slide presentasi yang digunakan dapat 

melibatkan belajar melalui indra penglihatan, pendengaran, dan motorik siswa. 

Media gambar hanya menekankan persepsi indra mata. Oleh karena itu, peneliti 

menduga bahwa media slide presentasi akan lebih baik dari media gambar pada 

pembelajaran matematika.  

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

  Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat peneliti rumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

2.4.1 Hipotesis Penelitian Minat Belajar 

  Rumusan hipotesisnya : 
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(1)  H01 = Tidak ada perbedaan minat belajar yang signifikan antara siswa 

yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media slide 

presentasi dan siswa yang mendapatkan pembelajaran menggunakan 

media gambar pada materi sifat-sifat bangun datar sederhana. 

Hipotesis statistiknya : H01: μ1 = μ2 (uji dua pihak). 

(2) Ha1 = Terdapat perbedaan minat belajar yang signifikan, antara siswa 

yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media slide 

presentasi dan siswa yang mendapatkan pembelajaran menggunakan 

media gambar pada materi sifat-sifat bangun datar sederhana. 

Hipotesis statistiknya : Ha1: μ1 ≠ μ2 (uji dua pihak).  

(3)  H02 = Rata-rata nilai minat belajar siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan media slide presentasi lebih kecil atau 

sama dengan rata-rata nilai minat belajar siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan media gambar pada materi sifat-sifat 

bangun datar sederhana.  

   Hipotesis statistiknya : H02: μ1 < μ2 (uji pihak kanan). 

4)  Ha2 = Rata-rata nilai minat belajar siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan media slide presentasi lebih besar 

daripada rata-rata nilai minat belajar siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan media gambar pada materi sifat-sifat 

bangun datar sederhana.  

   Hipotesis statistiknya : Ha2: μ1 > μ2 (uji pihak kanan). 
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2.4.2 Hipotesis Penelitian Hasil Belajar 

(1)  H01 = Tidak ada perbedaan hasil belajar yang  signifikan, antara siswa 

yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media slide 

presentasi dan siswa yang mendapatkan pembelajaran menggunakan 

media gambar pada materi sifat-sifat bangun datar sederhana.  

   Hipotesis statistiknya : H01: μ1 = μ2 (uji dua pihak). 

(2) Ha1 = Terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan, antara siswa 

yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media slide 

presentasi dan siswa yang mendapatkan pembelajaran menggunakan 

media gambar pada materi sifat-sifat bangun datar sederhana.  

   Hipotesis statistiknya : Ha1: μ1 ≠ μ2 (uji dua pihak).  

(3)  H02 = Rata-rata nilai hasil belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan media slide presentasi lebih kecil atau sama dengan 

rata-rata nilai hasil belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan media gambar pada materi sifat-sifat bangun datar 

sederhana.  

   Hipotesis statistiknya : H02: μ1 < μ2 (uji pihak kanan). 

(4)  Ha2 = Rata-rata nilai hasil belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan media slide presentasi lebih besar daripada rata-rata 

nilai `minat belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan media gambar pada materi sifat-sifat bangun datar 

sederhana.  

   Hipotesis statistiknya : Ha2: μ1 > μ2 (uji pihak kanan).
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

  
3.1 Desain Penelitian 

  Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimen 

semu/ eksperimen kuasi (quasi experimental design) bentuk nonequivalent control 

group design. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true 

experiment design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok 

kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-

variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2011: 77). 

Desain eksperimen semu bentuk nonequivalent control group design dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 
   Keterangan: 

   X  : Perlakuan yang diberikan  

   O1 & O3: Pre test pada tiap kelompok 

      O2 & O4 : Post test pada tiap kelompok 

  Desain nonequivalent control group design hampir sama dengan desain 

eksperimen murni bentuk pretest-posttest control group design, hanya pada desain 

ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random 

(Sugiyono 2011: 79). Kelompok eksperimen diberikan perlakuan (X) yaitu 

pembelajaran menggunakan media slide presentasi, sedangkan kelompok kontrol 

menggunakan media gambar. Data pre test merupakan data yang dikumpulkan 

O1 X O2 

O3  O4 



50 
 

 

sebelum kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen mendapatkan 

perlakuan (X). Data pre test tersebut mencakup data minat dan hasil belajar siswa 

sebelum mendapatkan perlakuan. Sedangkan data post test merupakan data yang 

dikumpulkan setelah masing-masing kelompok mendapatkan perlakuan. Sama 

halnya seperti data pre test, data post test juga mencakup data minat dan hasil 

belajar siswa. 

 
 
3.2 Populasi dan Sampel 

  Penelitian eksperimen memerlukan populasi dan sampel sebagai sumber 

data. Penentuan populasi dan sampel dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. 

Populasi dapat diartikan sebagai kelompok besar yang menjadi lingkup penelitian, 

sedangkan sampel sebagai kelompok kecil yang mewakili kelompok besar. 

3.2.1 Populasi 

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 80). Jadi 

populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. 

Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/ subjek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri 

06 Tegalsari. Siswa kelas III terdiri dari dua kelas, yaitu kelas III A dan kelas III 

B. Siswa di kelas III A sebanyak 19 anak, sedangkan siswa di kelas III B 

sebanyak 21 anak. Jadi populasi dalam penelitian ini yaitu jumlah banyaknya 
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siswa di kelas III A ditambah dengan banyaknya siswa di kelas III B yakni 40 

siswa.  

3.2.2 Sampel 

 Sampel menurut Sugiyono (2011: 81) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu. Untuk memilih sampel dari populasi ada beberapa 

teknik pengambilan sampel atau teknik sampling. Macam-macam teknik sampling 

menurut Sugiyono (2011 : 81) yaitu ada dua yakni Probabiliy Sampling dan Non 

Probability Sampling.  

 Peneliti menetapkan bahwa kelas III A sebagai kelompok kontrol 

sedangkan kelas III B sebagai kelompok ekperimen. Penentuan sampel oleh 

peneliti menggunakan teknik non probability sampling yakni teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberikan peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota 

sampel (Sugiyono 2011: 82). Sampel diambil menggunakan teknik sampling 

jenuh yakni mengambil seluruh anggota populasi dijadikan anggota sampel. 

Jumlah sampel di kelompok kontrol sama dengan jumlah siswa di kelas III A 

sebanyak 19. Jumlah sampel di kelompok eksperimen sama dengan jumlah siswa 

di kelas III B sebanyak 21.  

 

3.3 Variabel 

  Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan  
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oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut 

kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan 2 

variabel yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). 

Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini yaitu media pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran Matematika materi sifat-sifat bangun datar 

sederhana. Media yang digunakan di kelompok ekperimen yaitu media slide 

presentasi, sedangkan media yang digunakan di kelompok kontrol yaitu media 

gambar. Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah minat dan hasil 

belajar siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri 06 Tegalsari, Kabupaten Pemalang. 

 

3.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Data 

  Data ialah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan (Riduwan 2010: 31). Data yang akan peneliti 

kumpulkan yakni data minat dan data hasil belajar siswa.  

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

  Sesuai dengan data yang akan dikumpulkan yakni data minat dan data 

hasil belajar siswa, maka peneliti harus menentukan teknik pengumpulan data 

yang tepat untuk kedua data tersebut. Ada dua teknik pengumpulan data yang 

peneliti pilih yaitu: 

3.4.2.1 Angket 

  Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 
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dijawabnya (Sugiyono 2011:142). Angket dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengukur variabel minat belajar siswa. Uma Sekaran (1992) dalam Sugiyono 

(2011: 142-144) menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip dalam penulisan angket 

sebagai teknik pengumpulan data yaitu: (1) isi dan tujuan pertanyaan; (2) bahasa 

yang digunakan; (3) tipe dan bentuk pertanyaan; (4) pertanyaan tidak mendua; (5) 

tidak menanyakan yang sudah lupa; (6) jawaban tidak menggiring; (7) panjang 

pertanyaan; (8) urutan pertanyaan; (9) prinsip pengukuran; (10) penampilan fisik 

angket.  

  Instrumen penelitian yang akan digunakan untuk melakukan pengukuran 

dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen 

harus memiliki skala (Sugiyono 2011: 92). Skala untuk angket menggunakan 

skala sikap. Skala adalah alat untuk mengukur nilai, sikap, minat dan perhatian, 

dan lain-lain yang disusun dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden 

dan hasilnya dalam bentuk rentangan nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan 

(Sudjana 2012: 77). Sikap hakikatnya adalah kecenderungan berperilaku 

seseorang. Sikap juga diartikan sebagai reaksi seseorang terhadap suatu stimulus 

yang datang pada dirinya. Skala sikap digunakan untuk mengukur sikap seseorang 

terhadap objek tertentu. Skala sikap dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk 

dinilai oleh responden, apakah pernyataan itu didukung atau ditolaknya, melalui 

rentangan nilai tertentu. Oleh sebab itu, pernyataan harus dibagi menjadi ke dalam 

dua kategori, yakni pernyataan positif dan pernyataan negatif (Sudjana 2012: 80).  

  Salah satu skala sikap yang sering digunakan adalah skala Likert. Dalam 

skala Likert, pernyataan-pernyataan yang diajukan, baik pernyataan positf 
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maupun negatif, dinilai oleh subjek dengan sangat setuju, setuju, tidak punya 

pendapat, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skor yang diberikan terhadap 

pilihan tersebut bergantung pada penilai asal penggunaannya konsisten. Yang 

jelas, skor untuk pernyataan positf dan pernyataan negatif adalah kebalikannya 

(Sudjana 2012: 80). Lebih jauh lagi data hasil skala sikap sebenarnya menyerupai 

data hasil tes, yakni diperolehnya data interval dalam bentuk skor total untuk 

setiap siswa. Dengan demikian, dapat diolah seperti mengolah data hasil tes. 

Misalnya dicari rata-rata atau simpangan baku, bergantung pada tujuan 

pengolahan data tersebut (Sudjana 2012: 133). 

  Menurut Yonny (2010: 176-177), cara menghitung persentase angket 

minat siswa adalah sebagai berikut: 

    

Keterangan:  

 = Persentase minat belajar 

 = Skor keseluruhan yang diperoleh siswa 

 = Jumlah siswa 

 = Jumlah skor maksimum 

Data hasil pengisian angket minat siswa dibuat klasifikasi dengan kriteria sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Klasifikasi Tingkat Keaktifan Siswa 

Tingkat Keaktifan (%)  Kriteria 
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75‐100
50‐74,99 
25‐49,99 
0‐24,99 

Sangat Tinggi
Tinggi 
Sedang 
Rendah 

3.4.2.2 Tes 

  Arikunto (2006: 67) menyatakan bahwa tes adalah suatu alat atau prosedur 

yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-

keterangan yang diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang boleh dikatakan 

tepat dan cepat. Tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan 

(tes lisan), dalam bentuk tulisan (tes tulisan), atau dalam bentuk perbuatan (tes 

tindakan) (Sudjana, 2012: 35). Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan 

mengukur hasil belajar siswa. 

 Peneliti menggunakan tes objektif berbentuk pilihan ganda untuk 

mengukur variabel hasil belajar siswa. Hal ini dikarenakan, jenis tes objektif 

pemeriksaannya dapat dilakukan dengan objektif. Sehingga data hasil belajar 

siswa mendekati kebenaran, tidak ada unsur subjektif dari peneliti. Skala yang 

digunakan oleh peneliti dalam instrumen tes adalah skala 1-100. Karena memang 

seyogyanya bahwa angka itu merupakan bilangan bulat. Dengan skala 1-100, 

dimungkinkan melakukan penilaian lebih halus karena terdapat 100 bilangan bulat 

(Arikunto 2006: 242-243). 

 

3.5 Uji Prasyarat Instrumen 

  Untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel maka 

instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak (Sugiyono 2011: 122). 



56 
 

 

Selanjutnya, Sugiyono (2011: 103) juga mengemukakan bahwa jumlah instrumen 

penelitian tergantung pada jumlah variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti.  

Ada dua variabel dalam penelitian ini, yakni variabel minat dan hasil belajar siswa 

jadi diperlukan dua instrumen. Intrumen yang digunakan untuk mengukur minat 

belajar adalah angket, sedangkan intrumen yang digunakan untuk mengukur hasil 

belajar yakni tes.  

3.5.1 Instrumen Angket 

3.5.1.1 Pengujian Validitas 

 Pengujian validitas angket yang termasuk instrumen non test cukup 

memenuhi validitas konstruksi (construct) (Sugiyono 2011: 123). Untuk menguji 

validitas konstruksi, dapat digunakan pendapat dari ahli. Peneliti meminta 

pendapat dari 3 ahli yaitu Drs. Yuli Witanto, M. Pd (Dosen Universitas Negeri 

Semarang), Dra. Noening Andrijati, M. Pd (Dosen Universitas Negeri Semarang), 

dan Chomsatun, S. Pd (Guru kelas III di Sekolah Dasar Negeri 06 Tegalsari). 

Setelah dikonstruksi dari ahli, maka instrumen kemudian diujicobakan. Setelah 

data didapat dan ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruksi dilakukan 

dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item instrumen 

dengan rumus Pearson Product Moment (Riduwan 2012: 98).  

 
Keterangan: 

rxy  : koefisien korelasi XY 

N : banyaknya subjek uji data 

∑X : jumlah skor item 
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∑Y : jumlah skor total 

∑X2 : jumlah kuadrat skor item 

∑Y2 : jumlah kuadrat skor total 

∑XY : jumlah perkalian skor item dengan skor soal (Arikunto, 2007: 73). 

  Penghitungan validitas seluruh item instrumen angket dibantu dengan  

aplikasi SPSS 16. Pengambilan keputusan uji validitas dilakukan menggunakan 

batasan rtabel dengan signifikansi 0,05 dan uji dua sisi. Artinya, apabila r hitung  > 

rtabel maka item tersebut dianggap valid, sedangkan apabila r hitung < r tabel  maka 

item tersebut dianggap tidak valid (Priyatno 2010: 91).    

3.5.1.1 Pengujian Reliabilitas 

  Pengujian reliabilitas instrumen angket dilakukan secara internal 

consistency, yakni dengan mencobakan instrumen sekali saja, kemudian yang data 

diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu (Sugiyono 2011: 131).  Berdasarkan 

pengujian validitas instrumen angket, diperoleh item yang valid. Dari item yang 

valid tersebut kemudian dihitung reliabilitasnya menggunakan reliability analysis. 

Untuk dapat mengetahui reliabilitas tiap item, peneliti menggunakan cronbach’s 

alpha pada SPSS 16. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:  

 

Keterangan: r11 = Nilai Reliabilitas 

    = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

       St = Varians total 

       k = Jumlah item (Riduwan 2012: 115). 
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Untuk mengetahui reliabilitas item dengan mudah, peneliti menggunakan aplikasi 

SPSS 16. Kriteria pengambilan keputusan reliabilitas instrumen mengacu pada 

pendapat Sekaran (1992) dalam Priyatno (2010: 98), reliabilitas kurang dari 0,6 

adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik. 

3.5.2 Instrumen Tes 

 Uji prasyarat insrumen tes terdiri dari pengujian validitas, reliabilitas, daya 

pembeda, dan tingkat kesukaran. Berikut peneliti jelaskan prosedur pengujian 

intrumen tes. 

3.5.2.1 Pengujian Validitas 

 Menurut Sugiyono (2011: 123) validitas instrumen yang berupa tes harus 

memenuhi construct validity (validitas konstruksi) dan content validity (validitas 

isi). Pengujian validitas konstruksi tes sama saja dengan pengujian validitas 

konstruksi angket yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk menguji validitas 

konstruksi, dapat digunakan pendapat dari ahli. Peneliti meminta pendapat dari 3 

ahli yaitu Drs. Yuli Witanto, M. Pd (Dosen Universitas Negeri Semarang), Dra. 

Noening Andrijati, M. Pd (Dosen Universitas Negeri Semarang), dan Chomsatun, 

S. Pd (Guru kelas III di Sekolah Dasar Negeri 06 Tegalsari).  

  Setelah dikonstruksi dari ahli, maka instrumen kemudian diujicobakan. 

Setelah data didapat dan ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruksi 

dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item 

instrumen dengan rumus Pearson Product Moment (Riduwan 2012: 98).  

 
Keterangan: 
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rxy  : koefisien korelasi XY 

N : banyaknya subjek uji data 

∑X : jumlah skor item 

∑Y : jumlah skor total 

∑X2 : jumlah kuadrat skor item 

∑Y2 : jumlah kuadrat skor total 

∑XY : jumlah perkalian skor item dengan skor soal (Arikunto 2007: 73). 

  Penghitungan validitas seluruh item instrumen tes dibantu dengan aplikasi 

SPSS 16. Pengambilan keputusan uji validitas dilakukan menggunakan batasan 

rtabel dengan signifikansi 0,05 dan uji dua sisi. Artinya, apabila r hitung  > r tabel maka 

item tersebut dianggap valid, sedangkan apabila r hitung < r tabel  maka item tersebut 

dianggap tidak valid (Priyatno 2010: 91). Setelah peneliti menguji validitas 

konstruksi, kemudian dilanjutkan dengan pengujian validitas isi. Sugiyono (2011: 

129) menyatakan bahwa: 

“pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan 
antara instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. .... 
Secara teknis pengujian validitas konstruksi dan validitas isi dapat 
dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen atau matrik 
pengembangan instrumen. Dalam kisi-kisi itu terdapat variabel yang 
diteliti, indikator sebagai tolak ukur dan nomor butir (item) pertanyaan 
atau pernyataan yang telah dijabarkan dari indikator. Dengan kisi-kisi 
instrumen itu maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah 
dan sistematis.” 
 

Berdasarkan pendapat tersebut peneliti membuat kisi-kisi instrumen yang 

kemudian dikonsultasikan kepada penilai ahli. Kisi-kisi tersebut dikembangkan 

dari silabus yang berlaku di sekolah tempat penelitian.  

3.5.2.2 Pengujian Reliabilitas 
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 Pengujian  reliabilitas  instrumen tes dilakukan secara internal consistency, 

yakni dengan mencobakan instrumen sekali saja, kemudian yang data diperoleh 

dianalisis dengan teknik tertentu (Sugiyono 2011: 131).  Berdasarkan pengujian 

validitas instrumen tes, diperoleh item yang valid. Dari item yang valid tersebut 

kemudian dihitung reliabilitasnya menggunakan reliability analysis. Untuk 

mengetahui reabilitas perangkat tes soal bentuk pilihan ganda digunakan rumus 

KR-21 sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

 =    reliabilitas instrumen  

k     =    banyak butir soal 

M =    skor rata-rata 

  =    varians total 

Selanjutnya  dikonsultasikan dengan . Jika hitung >  maka 

instrumen dikatakan reliabel (Arikunto 2006: 189) 

3.5.2.3 Analisis Tingkat Kesulitan / Kesukaran 

  Untuk menganalisis tingkat kesukaran soal digunakan rumus: 

      P  

Keterangan: 

P : Tingkat kesukaran 

B : Banyak siswa yang menjawab benar 
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Js : Jumlah seluruh peserta tes (Arikunto 2006: 208) 

 Klasifikasi tingkat kesukaran soal adalah sebagai berikut: 0,00 - 0,30 

berarti sukar, 0,31 - 0,70 berarti sedang, dan 0,71 - 1,00 berarti mudah (Arikunto 

2007: 208). Proporsi jumlah soal berdasarkan pertimbangan sebagian besar soal 

berada dalam kategori sedang, sebagian lagi termasuk dalam kategori mudah dan 

sukar dengan proporsi yang seimbang (Sudjana 2012:135). 

3.5.2.4 Pengujian Daya Beda 

 Daya pembeda butir soal untuk soal pilihan ganda dapat dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 
  Keterangan: 

J= jumlah peserta tes  

JA= banyaknya peserta kelas atas  

JB= banyaknya peserta kelas bawah 

BA =banyaknya peserta kelas atas yang menjawab soal itu dengan   benar 

BB=banyaknya peserta kelas bawah yang menjawab soal itu  dengan benar 

PA =   = proporsi peserta kelas atas yang menjawab dengan benar 

PB =    = proporsi peserta kelas bawah yang menjawab dengan benar (Arikunto 

2007: 214). 

  Klasifikasi daya pembeda butir soal adalah sebagai berikut yaitu: D = 0,00 

– 0,20 = jelek (poor), D = 0,21 – 0,40 = cukup (satifactory), D = 0,41 – 0,70 = 

baik (good), D = 0,71 – 1,00 = baik sekali (excellent), D= negatif, semuanya tidak 
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baik, jadi semua butir soal yang mempunyai  nilai D negatif sebaiknya dibuang 

saja (Arikunto 2007: 218). 

 

3.6 Pengolahan Data 

  Data minat dan hasil belajar yang telah dikumpukan dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data kemudian diolah agar lebih mudah dideskripsikan dan 

dianalisis. 

3.6.1 Deskripsi Data 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data 

kuatitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan 

(Sugiyono 2010: 15). Data ini berupa data minat dan hasil belajar siswa. Data 

minat dan hasil belajar kemudian peneliti jabarkan menjadi data pre test dan post 

test.  

3.6.2 Pengolahan Data Pre-Test  

  Data skor minat dan nilai hasil belajar siswa diperoleh ketika pre-test dan 

post-test. Kedua kelompok diberi pre test untuk mengetahui keadaan awal dari 

kedua kelompok tersebut. Hasil pre test yang baik bila nilai kelompok eksperimen 

dan kontrol tidak berbeda secara signifikan (Sugiyono 2011: 76). Jadi  nilai minat 

dan hasil belajar dianalisis pada awal sebelum dengan menggunakan analisis 

perbedaan (compare analysis). Sebelum dianalisis perbedaan, data pre-test harus 

melewati serangkaian uji prasyarat analisis perbedaan. Uji prasyarat analisis 

terdiri dari uji normalitas data. Uji normalitas data berguna untuk menentukan 

teknik statistik yang akan digunakan. Statistik parametris bekerja berdasarkan 
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asumsi bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis berdistribusi normal.` Bila 

data tidak normal, maka statistik parametris tidak dapat digunakan, untuk itu perlu 

digunakan statistik nonparametris. Pengujian normalitas data menggunakan Uji 

Kolmogorov-Smirnov. Alasan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu 

karena uji ini digunakan untuk menguji data yang berskala interval dan ratio. Agar 

lebih mudah maka peneliti menggunakan aplikasi SPSS16 untuk menguji 

normalitas  suatu  data. Jika  uji normalitas data menunjukan data tersebut normal,  

maka analisis diteruskan dengan uji homogenitas varians. 

  Pada dasarnya uji homogenitas dilakukan untuk menyelidiki terpenuhi 

tidaknya sifat homogen pada varians antar kelompok. Uji hipotesis mengenai 

homogenitas varians dilakukan dengan uji F yang dilakukan pada taraf signifikan 

5%.  

F =  

Harga F hitung dibandingkan dengan F tabel. Dengan kriteria pengujian sebagai 

berikut, (1) jika Fhitung > Ftabel berarti tidak homogen dan, (2) jika Fhitung < Ftabel 

berarti homogen (Sudjana, 2012: 120). 

 Setelah uji normalitas dan homogenitas dilakukan, maka akan diketahui 

bagaimana kondisi data. Apabila data yang diuji ternyata berdistribusi normal, 

maka analisis akhir menggunakan analisis perbedaan t-test. Sugiyono (2011: 196-

7) menjelaskan bahwa terdapat beberapa rumus t test yang digunakan untuk 

pengujian, dan berikut ini diberikan pedoman penggunaannya: 

(1)  Rumus t-test (Separated Varians). 
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t =  

(2)  Rumus t-test (Polled Varians). 

 t=  

 

 Pedomannya: 

(1)  Bila jumlah anggota sampel sama (n1 = n2) dan varians homogen (σ1
2 = 

σ2
2), maka dapat digunakan t-test baik untuk separated maupun pool [sic] 

varian. Untuk melihat harga t tabel, digunakan dk= n1 + n2 -2. 

(2)  Bila n1 ≠ n2 dan varians homogen (σ1
2 = σ2

2), dapat digunakan t-test 

dengan pooled [sic] varian. Derajat kebebasannya (dk) = n1 – n2 – 2. 

(3)  Bila n1 = n2, varians tidak homogen (σ1
2  ≠  σ2

2) dapat digunakan rumus 

separated varians dan polled varian dengan dk = dk = n1 -1 atau n2 -2. 

(4)  Bila n1 ≠ n2 dan varians tidak homogen (σ1
2 ≠ σ2

2). Untuk ini digunakan t-

test dengan separated varian. Harga t sebagai pengganti t tabel dihitung dari 

selisih harga t tabel dengan dk=(n1 – 1) dan dk = (n2 – 1) kemudian dibagi 2, 

dan ditambahkan dengan harga t yang terkecil. 

  Kriteria pengambilan keputusan dengan uji t berlandaskan bahwa jika 

harga t hitung < t tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak atau tidak ada perbedaan 

yang signifikan. Apabila harga t hitung > t tabel maka Ha diterima dan H0 ditolak atau 

ada perbedaan yang signifikan. Jika data yang diuji ternyata berdistribusi tidak 
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normal maka analisis akhir cukup menggunakan uji nonparametris yaitu dengan 

uji U Mann Whitney. Uji ini digunakan untuk menguji kemampuan generalisasi 

(signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua 

rata-rata sampel). Untuk uji U Mann Whitney  terdapat dua rumus yang digunakan 

untuk pengujian. Kedua rumus tersebut digunakan dalam perhitungan karena akan 

diperlukan untuk mengetahui harga U mana yang lebih kecil. Harga U yang lebih 

kecil tersebut yang digunakan untuk pengujian dan dibandingkan dengan U tabel. 

Kedua rumus tersebut adalah sebagai berikut: 

 Rumus 1 : U1 = n1 n2 +   

  Rumus 2 : U2 = n1 n2  +  

Keterangan : 

n1 : jumlah sampel 1 

n2 : jumlah sampel 2 

U1 : jumlah peringkat 1 

U2 : jumlah peringkat 2 

R1 : jumlah rangking pada sampel n1 

R1 : jumlah rangking pada sampel n2 (Sugiyono 2011: 61). 

  Kriteria keputusan diambil dengan cara membandingkan harga U yang 

lebih kecil dengan harga U tabel. Apabila harga U terkecil lebih kecil atau sama 

dari harga U tabel maka hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) 

ditolak. Apabila harga U terkecil lebih besar dari harga U tabel maka hipotesis nol 

(H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Setelah dianalisis 

perbedaannya, apabila kedua kelompok dinyatakan tidak terdapat perbedaan yang 
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signifikan, maka kedua kelompok tersebut dapat digunakan untuk subjek 

penelitian. Apabila kedua kelompok tersebut dinyatakan terdapat perbedaan yang 

signifikan, maka kedua kelompok tersebut tidak dianjurkan dipakai sebagai subjek 

penelitian. 

3.6.2 Pengolahan Data Post-Test  

  Setelah mendapatkan masing-masing perlakuan kepada kedua kelompok, 

baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol, data minat dan hasil 

belajar siswa kembali dikumpulkan atau disebut juga data post test. Data post test 

merupakan data yang dikumpulkan setelah masing-masing kelompok 

mendapatkan perlakuan. Pengolahan data post test minat dan hasil belajar siswa 

sama dengan pengolahan data pre test. Hanya saja tujuan pengolahan data 

keduanya berbeda. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, pengolahan data pre 

test bertujuan untuk mengetahui apakah kelompok eksperimen dan kontrol 

memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. Sedangkan 

pengolahan data post test bertujuan untuk pengujian hipotesis dan penarikan 

kesimpulan penelitian. Sama dengan pengolahan data pre test, sebelum data post 

test dianalisis perbedaannya harus melewati uji prasyarat analisis yaitu uji 

normalitas data dan homogenitas varians. Setelah melewati kedua uji tersebut, 

keadaan data post test akan diketahui. Sehingga peneliti dapat menentukan rumus 

untuk pengujian hipotesis. Hasil pengujian hipotesis digunakan untuk menarik 

kesimpulan hasil penelitian. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Uji Prasyarat Instrumen 

 Untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel maka 

instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak (Sugiyono 2011: 122). 

Selanjutnya, Sugiyono (2011: 103) juga mengemukakan bahwa jumlah instrumen 

penelitian tergantung pada jumlah variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti.  

Ada dua variabel dalam penelitian ini, yakni variabel minat dan hasil belajar siswa 

jadi diperlukan dua instrumen. Intrumen yang digunakan untuk mengukur minat 

belajar adalah angket, sedangkan intrumen yang digunakan untuk mengukur hasil 

belajar yakni tes.  

4.1.1 Instrumen Angket 

  Untuk mendapatkan data minat belajar siswa yang valid dan reliabel, maka 

instrumen angket harus melewati pengujian prasyarat instrumen. Uji prasyarat 

instrumen angket terdiri dari pengujian validitas dan reliabilitas. Berikut peneliti 

jabarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas intrumen angket. 

4.1.1.1 Pengujian Validitas 

 Pengujian validitas angket yang termasuk instrumen non test cukup 

memenuhi validitas konstruksi (construct) (Sugiyono 2011: 123). Untuk menguji 

validitas konstruksi, dapat digunakan pendapat dari ahli. Peneliti meminta 

pendapat dari 3 ahli yaitu Drs. Yuli Witanto, M.Pd (Dosen Universitas Negeri 

Semarang), Dra. Noening Andrijati, M.Pd (Dosen Universitas Negeri Semarang), 
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dan Chomsatun, S.Pd (Guru Kelas III di Sekolah Dasar Negeri 06 Tegalsari). 

Setelah dikonstruksi dari ahli, maka instrumen kemudian diujicobakan. Setelah 

data didapat dan ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruksi dilakukan 

dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item instrumen 

dengan rumus Pearson Product Moment (Riduwan 2012: 98).  

 
Keterangan: 

rxy  : koefisien korelasi XY 

N : banyaknya subjek uji data 

∑X : jumlah skor item 

∑Y : jumlah skor total 

∑X2 : jumlah kuadrat skor item 

∑Y2 : jumlah kuadrat skor total 

∑XY : jumlah perkalian skor item dengan skor soal (Arikunto, 2007: 73). 

 Penghitungan validitas seluruh item instrumen angket dibantu dengan 

aplikasi SPSS 16. Pengambilan keputusan uji validitas dilakukan menggunakan 

batasan rtabel dengan signifikansi 0,05 dan uji dua sisi. Untuk batasan rtabel dengan 

jumlah n = 40, yaitu sebesar 0,312 (Priyatno 2010: 115). Artinya, apabila r hitung  > 

0,312 maka item tersebut dianggap valid, sedangkan apabila r hitung < 0,312 maka 

item tersebut dianggap tidak valid (Priyatno 2010: 91). Pengujian validitas ini 

menunjukkan item yang memenuhi kriteria valid yaitu item nomor 1, 3, 4, 5, 7, 9, 

10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, dan 30. Sedangkan item yang 

tidak valid yaitu item nomor 2, 6, 8, 12, 13, 17, 21, 23, 27, dan 28. Sebanyak 20 
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item angket dinyatakan valid, sedangkan 10 item angket tidak memenuhi kriteria 

valid.  

4.1.1.2 Pengujian Reliabilitas 

  Pengujian reliabilitas instrumen angket dilakukan secara internal 

consistency, yakni dengan mencobakan instrumen sekali saja, kemudian yang data 

diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu (Sugiyono 2011: 131).  Berdasarkan 

pengujian validitas instrumen angket, diperoleh 20 item yang valid dari sebanyak 

30 item yang diujicobakan. Dari 20 item yang valid tersebut kemudian dihitung 

reliabilitasnya menggunakan reliability analysis. Untuk dapat mengetahui 

reliabilitas tiap item, peneliti menggunakan cronbach’s alpha pada SPSS 16. 

Berikut ini hasil penghitungan reliabilitas intrumen angket dengan menggunakan 

aplikasi SPSS 16: 

Tabel 4.1 Hasil Penghitungan Reliabilitas Instrumen Angket 
 

 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.883 20

 
  Menurut Sekaran (1992) dalam Priyatno (2010: 98), reliabilitas kurang 

dari 0,6 adalah kurang baik, 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas, diperoleh nilai cronbach’s alpha sebesar 

0,883. Apabila mengacu pada pendapat Sekaran, nilai 0,883 berarti di atas 0,8, 

sehingga instrumen angket reliabel. Setelah dilakukan pengujian validitas dan 

reliabilitas instrumen angket, diperoleh 20 item yang akan digunakan untuk 

mengukur minat belajar siswa. 
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4.1.2 Instrumen Tes 

4.1.2.1 Pengujian Validitas 

  Menurut Sugiyono (2011: 123) validitas instrumen yang berupa tes harus 

memenuhi construct validity (validitas konstruksi) dan content validity (validitas 

isi). Pengujian validitas konstruksi tes sama saja dengan pengujian validitas 

konstruksi angket yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk menguji validitas 

konstruksi, dapat digunakan pendapat dari ahli. Peneliti meminta pendapat dari 3 

ahli yaitu Drs. Yuli Witanto, M.Pd (Dosen Universitas Negeri Semarang), Dra. 

Noening Andrijati, M.Pd (Dosen Universitas Negeri Semarang), dan Chomsatun, 

S.Pd (Guru Kelas III di Sekolah Dasar Negeri 06 Tegalsari).  

  Setelah dikonstruksi dari ahli, maka instrumen kemudian diujicobakan. 

Setelah data didapat dan ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruksi 

dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item 

instrumen dengan rumus Pearson Product Moment (Riduwan 2012: 98).  

 
Keterangan: 

rxy  : koefisien korelasi XY 

N : banyaknya subjek uji data 

∑X : jumlah skor item 

∑Y : jumlah skor total 

∑X2 : jumlah kuadrat skor item 

∑Y2 : jumlah kuadrat skor total 

∑XY : jumlah perkalian skor item dengan skor soal (Arikunto, 2007: 73). 
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  Penghitungan validitas seluruh item instrumen tes dibantu dengan aplikasi 

SPSS 16. Pengambilan keputusan uji validitas dilakukan menggunakan batasan 

rtabel dengan signifikansi 0,05 dan uji dua sisi. Untuk batasan rtabel dengan jumlah n 

= 40, yaitu sebesar 0,312 (Priyatno 2010: 115). Artinya, apabila r hitung  > 0,312 

maka item tersebut dianggap valid, sedangkan apabila r hitung < 0,312 maka item 

tersebut dianggap tidak valid (Priyatno 2010: 91). Pengujian validitas ini 

menunjukkan item yang memenuhi kriteria valid yaitu item nomor 1, 4, 5, 6, 7, 8, 

11, 12, 14, 18,19, 23, 25, 27, 28, 30, dan 32. Sedangkan item yang tidak valid 

yaitu item nomor 2, 3, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 29, dan 31. 

  Setelah peneliti menguji validitas konstruksi, kemudian dilanjutkan 

dengan pengujian validitas isi. Sugiyono (2011: 129) menyatakan bahwa: 

“pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan 
antara instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. .... 
Secara teknis pengujian validitas konstruksi dan validitas isi dapat 
dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen atau matrik 
pengembangan instrumen. Dalam kisi-kisi itu terdapat variabel yang 
diteliti, indikator sebagai tolak ukur dan nomor butir (item) pertanyaan 
atau pernyataan yang telah dijabarkan dari indikator. Dengan kisi-kisi 
instrumen itu maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah 
dan sistematis.” 
 

Berdasarkan pendapat tersebut peneliti membuat kisi-kisi instrumen yang 

kemudian dikonsultasikan kepada penilai ahli. Kisi-kisi tersebut dikembangkan 

dari silabus yang berlaku di sekolah tempat penelitian.  

4.1.2.2 Pengujian Reliabilitas 

 Pengujian reliabilitas instrumen tes dilakukan secara internal consistency, 

yakni dengan mencobakan instrumen sekali saja, kemudian yang data diperoleh 

dianalisis dengan teknik tertentu (Sugiyono 2011: 131).  Berdasarkan pengujian 
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validitas instrumen tes, diperoleh 17 item yang valid dari 32 item soal yang 

diujicobakan. Dari item yang valid tersebut kemudian dihitung reliabilitasnya 

menggunakan reliability analysis. Pengujian reliabitas tes menggunakan rumus 

KR 21. Setelah dihitung, didapatkan harga r11 sebesar 0,63988. Selanjutnya  

dikonsultasikan dengan . Jika hitung >  maka instrumen dikatakan 

reliabel (Arikunto 2006: 189). Harga r tabel yakni 0,349. Ternyata harga ri > harga r 

tabel (0,63988 > 0,349), maka instrumen tes reliabel. 

4.1.2.3 Pengujian Tingkat Kesukaran / Kesulitan 

 Untuk menganalisis tingkat kesukaran/kesulitan butir soal digunakan 

rumus di bawah ini: 

  

Keterangan: 

P : Tingkat kesukaran 

B : Banyak siswa yang menjawab benar 

Js : Jumlah seluruh peserta tes. 

  Klasifikasi tingkat kesukaran soal adalah sebagai berikut: 0,00 - 0,30 

berarti sukar, 0,31 - 0,70 berarti sedang, dan 0,71 - 1,00 berarti mudah (Arikunto 

2007: 208). Berdasarkan penghitungan, banyaknya butir soal mudah ada 3, butir 

soal sedang ada 22, dan butir soal sukar ada 7. Proporsi jumlah soal berdasarkan 

pertimbangan sebagian besar soal berada dalam kategori sedang, sebagian  lagi  

termasuk dalam kategori mudah dan sukar dengan proporsi yang seimbang 

(Sudjana 2012:135). Sehingga penulis menetapkan jumlah soal mudah dan sukar 

dengan proporsi yang sama yaitu soal mudah 3 dan soal sukar 3. Sedangkan 
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jumlah soal katergori sedang ada 6 soal. Jadi proporsi soal menjadi 3 soal mudah, 

6 soal sedang, dan 3 soal sukar. 

4.1.2.4 Pengujian Daya Pembeda  

 Daya pembeda butir soal untuk soal pilihan ganda dapat dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 
  Keterangan: 

J= jumlah peserta tes  

JA= banyaknya peserta kelas atas  

JB= banyaknya peserta kelas bawah 

BA =banyaknya peserta kelas atas yang menjawab soal itu dengan   benar 

BB=banyaknya peserta kelas bawah yang menjawab soal itu  dengan benar 

PA =   = proporsi peserta kelas atas yang menjawab dengan benar 

PB =    = proporsi peserta kelas bawah yang menjawab dengan benar (Arikunto 

2007: 214). 

  Klasifikasi daya pembeda butir soal adalah sebagai berikut yaitu: D = 0,00 

– 0,20 = jelek (poor), D = 0,21 – 0,40 = cukup (satifactory), D = 0,41 – 0,70 = 

baik (good), D = 0,71 – 1,00 = baik sekali (excellent), D= negatif, semuanya tidak 

baik, jadi semua butir soal yang mempunyai  nilai D negatif sebaiknya dibuang 

saja (Arikunto 2007: 218). Hasil perhitungan menghasilkan perbandingan tingkat 

kesukaran sebagai berikut: 

(1) Daya Beda Jelek   = 7 soal; 
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(2)  Daya Beda Cukup  = 12 soal; 

(3) Daya Beda Baik  = 9 soal; 

(4)  Daya Beda Baik Sekali  = 3 soal; 

(5)  Daya Beda Negatif  = 1 soal. 

Peneliti tidak menggunakan soal yang memiliki daya beda jelek dan negatif. Butir 

soal yang dapat dipakai hanya yang memiliki daya beda cukup, baik, atau baik 

sekali. 

  Setelah melalui pengujian validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan 

daya beda peneliti telah menetapkan instrumen tes terdiri dari 12 butir soal yang 

dijadikan alat ukur hasil belajar siswa yaitu butir soal nomor 6, butir soal nomor 7, 

butir soal nomor 8, butir soal nomor 11, butir soal nomor 12, butir soal nomor 14. 

butir soal nomor 18, butir soal nomor 23, butir soal nomor 25, butir soal nomor 

28, butir soal nomor 30, dan butir soal nomor 32.  

 

4.2 Deskripsi Data 

  Data dalam penelitian yaitu data minat belajar dan hasil belajar 

Matematika materi bangun datar siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri 06 

Tegalsari Kabupaten Pemalang. Data minat dan hasil belajar tersebut 

dikumpulkan pada saat pre test dan post test. Data pre-test diambil dari dua 

kelompok sampel, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Data pre-

test ini digunakan untuk mengetahui apakah kedua sampel yang digunakan 

memiliki kemampuan awal yang sama atau tidak pada materi bangun datar. 

Apabila ternyata dari hasil analisis perbedaan (compare analysis) menunjukkan 
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tidak adanya perbedaan yang signifikan pada kemampuan awal, maka penelitian 

boleh dilakukan pada kedua kelompok penelitian. Apabila terdapat perbedaan 

yang signifikan, maka penelitian terhadap kedua sampel tersebut tidak boleh 

dilakukan. Data pre test mencakup kedua variabel tetap dalam penelitian ini, yaitu 

minat dan hasil belajar siswa. Agar lebih mudah dipahami, peneliti menjabarkan 

masing-masing data minat maupun hasil belajar siswa pre test. 

4.2.1.1 Deskripsi Data Minat Belajar Siswa Pre Test 

  Data minat belajar pre test dikumpulkan melalui teknik pengumpulan 

data berupa angket. Data tersebut kemudian peneliti sajikan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi, diagram, dan gejala pusatnya (central tendency). Gejala pusat 

suatu data mencakup rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai yang sering 

muncul (mode), standar deviasi (standart deviation), nilai terendah (minimum), 

nilai tertinggi (maximum), dan jumlah nilai (sum).  Peneliti menggunakan aplikasi 

SPSS 16 agar lebih mudah mendeskripsikan data pre test minat belajar.  

4.2.1.1.1 Deskripsi Data Minat Belajar Pre Test Siswa Kelompok Kontrol 

  Berikut deskripsi data minat belajar siswa pre test di kelompok kontrol 

dalam Tabel 4.3 : 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Data Minat Belajar Siswa Pre Test Kelompok 
Kontrol . 

 
Interval Nilai Xi Frekuensi 

34-38 
39-43 
44-48 
49-53 
54-58 

36 
41 
46 
51 
56 

2 
3 
7 
4 
3 
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 Berdasarkan Tabel 4.3, diketahui deskripsi data minat belajar pre test 

yaitu:  

(1)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 34-38 sebanyak 2 orang atau 

10,5% dari jumlah sampel di kelompok kontrol; 

(2)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 39-43 sebanyak 3 orang atau  

  15,8% dari jumlah sampel di kelompok kontrol; 

(3)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 44-49 sebanyak 7 orang atau 

36,8% dari jumlah sampel di kelompok kontrol; 

(4)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 50-54 sebanyak 4 orang atau 

21,1% dari jumlah sampel di kelompok kontrol; 

(5)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 55-59 sebanyak 3 orang atau 

15,8% dari jumlah sampel di kelompok kontrol. 

 Data pre test minat belajar yang telah disajikan dalam Tabel 4.1 distribusi 

frekuensi di atas kemudian peneliti jabarkan dalam Diagram 4.1 berikut ini, agar 

pembaca lebih mudah untuk membandingkan perolehan frekuensi dari setiap 

interval nilai: 

 

Diagram 4.1 Data Minat Belajar Pre Test Siswa Kelompok Kontrol. 

33,5 38,5 43,5 48,5 53,5 58,5 
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 Peneliti sajikan gejala pusat data minat belajar pre test siswa yang dihitung 

menggunakan aplikasi SPSS 16 dalam Tabel 4.4 di bawah ini: 

Tabel 4.4 Gejala Pusat Data Minat Belajar Pre Test Siswa Kelompok Kontrol. 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diketahui gejala pusat data minat belajar 

pre test siswa yakni,  

(1)  Nilai rata-rata (mean) yaitu 47,31; 

(2)  Nilai tengah (median) yaitu 47; 

(3)  Nilai yang sering muncul (mode) yaitu nilai 47; 

(4)  Standar deviasi (standart deviation) yaitu 6,05; 

(5)  Varians (variance) yaitu 36,67; 

(6)  Nilai terendah (minimum) yaitu 34; 

(7)  Nilai tertinggi (maximum) yaitu 57; 

(8)  Jumlah nilai (sum) yaitu 899. 

Setelah dihitung, diketahui bahwa tingkat minat siswa sebesar 47,3% atau sedang.  

4.2.1.1.2 Deskripsi Data Minat Belajar Pre Test Siswa Kelompok Eksperimen 

  Berikut hasil pendeskripsian data minat belajar pre test siswa kelompok  

eksperimen: 

N Valid 19

Missing 2
Mean 47.3158
Median 47.0000
Mode 47.00
Std. Deviation 6.05578
Variance 36.673
Minimum 34.00
Maximum 57.00
Sum 899.00
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Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Data Minat Belajar Pre Test Siswa Kelompok 
Eksperimen. 

 
Interval Nilai Xi Frekuensi 

36-39 
40-43 
44-47 
48-51 
52-55 

37,5 
41,5 
45,5 
49,5 
53,5 

1 
5 
8 
3 
4 

 
 Berdasarkan tabel 4.5, diketahui deskripsi data minat belajar pre test yaitu:  

(1)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 36-39 sebanyak 1 orang atau 

4,78% dari jumlah sampel di kelompok eksperimen; 

(2)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 40-43 sebanyak 5 orang atau 

23,8% dari jumlah sampel di kelompok eksperimen; 

(3)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 44-47 sebanyak 8 orang atau 

38,1% dari jumlah sampel di kelompok eksperimen; 

(4)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 48-51 sebanyak 3 orang atau 

14,3% dari jumlah sampel di kelompok eksperimen; 

(5)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 52-55 sebanyak 4 orang atau 19% 

dari jumlah sampel di kelompok eksperimen. 

 agar lebih mudah membandingkan frekuensi dari setiap interval nilai. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4.2 Data Minat Belajar Pre Test Siswa Kelompok Eksperimen. 

35,5 39,5 43,5 47,5 51,5  55,5
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 Peneliti sajikan gejala pusat data minat belajar pre test siswa yang dihitung 

menggunakan aplikasi SPSS 16 dalam Tabel 4.2 di bawah ini:  

Tabel 4.6 Gejala Pusat Data Minat Belajar Pre Test Siswa Kelompok Eksperimen. 
 

N Valid 21

Missing 0
Mean 46.10
Median 46.00
Mode 43
Std. Deviation 4.549
Variance 20.690
Minimum 36
Maximum 55
Sum 968

 

 Berdasarkan Tabel 4.6, dapat diketahui gejala pusat data minat belajar 

pre test siswa yakni,  

(1)  Nilai rata-rata (mean) yaitu 46,10; 

(2)  Nilai tengah (median) yaitu 46; 

(3)  Nilai yang sering muncul (mode) yaitu nilai 43; 

(4)  Standar deviasi (standart deviation) yaitu 4,549; 

(5)  Varians (variance) yaitu 20,69; 

(6)  Nilai terendah (minimum) yaitu 36; 

(7)  Nilai tertinggi (maximum) yaitu 55; 

(8)  Jumlah nilai (sum) yaitu 968. 

Setelah dihitung, diketahui bahwa tingkat minat siswa sebesar 46,1% atau sedang. 

4.2.1.2 Deskripsi Data Hasil Belajar Pre Test Siswa 

  Data hasil belajar pre test ini dikumpulkan melalui teknik pengumpulan 

data berupa tes. Data hasil belajar pre test tersebut kemudian peneliti sajikan 
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dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, diagram, dan gejala pusatnya (central 

tendency). Peneliti menggunakan aplikasi SPSS 16 agar lebih mudah 

mendeskripsikan data hasil belajar pre test. Berikut deskripsi data pre test hasil 

belajar: 

4.2.1.2.1 Deskripsi Data Hasil Belajar Pre Test Siswa Kelompok Kontrol. 

  Berikut ini data hasil belajar pre test siswa kelompok kontrol yang 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan diolah dengan aplikasi SPSS 

16: 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Data Hasil Belajar Pre Test Siswa Kelompok 
Kontrol. 

 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 25 1 5.3 5.3 5.3 

33 3 15.8 15.8 21.1 

42 5 26.3 26.3 47.4 

50 2 10.5 10.5 57.9 

58 5 26.3 26.3 84.2 

67 2 10.5 10.5 94.7 

75 1 5.3 5.3 100.0 

Total 19 100.0 100.0  
 
  Berdasarkan Tabel 4.7, dapat diketahui bahwa: 

(1)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 25 sebanyak 1 orang atau 5,3% 

dari jumlah sampel di kelompok kontrol; 

(2)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 33 sebanyak 3 orang atau  

  15,8% dari jumlah sampel di kelompok kontrol; 

(3)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 42 sebanyak 5 orang atau 26,3% 

dari jumlah sampel di kelompok kontrol; 



81 
 

 

(4)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 50 sebanyak 2 orang atau 10,5% 

dari jumlah sampel di kelompok kontrol; 

(5)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 58 sebanyak 5 orang atau 26,3% 

dari jumlah sampel di kelompok kontrol. 

(6)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 67 sebanyak 2 orang atau 10,5% 

dari jumlah sampel di kelompok kontrol. 

(7)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 75 sebanyak 1 orang atau 5,3% 

dari jumlah sampel di kelompok kontrol. 

 Peneliti sajikan diagram 4.3 yang diolah dengan aplikasi SPSS 16 berikut 

agar lebih mudah membandingkan frekuensi dari setiap nilai: 

 
Diagram 4.3 Data Hasil Belajar Pre Test Siswa Kelompok Kontrol. 

 
   Peneliti sajikan gejala pusat data pre test hasil belajar siswa kelompok 

kontrol yang dihitung menggunakan aplikasi SPSS 16 dalam Tabel 4.8 berikut: 
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Tabel 4.8 Gejala Pusat Data Hasil Belajar Pre Test Siswa Kelompok Kontrol. 
 

N Valid 19

Missing 0
Mean 49.11
Median 50.00
Mode 42 and 58
Std. Deviation 13.581
Variance 184.433
Minimum 25
Maximum 75
Sum 933

 
 Berdasarkan Tabel 4.8, dapat diketahui gejala pusat data hasil belajar 

pre test siswa kelompok kontrol yakni,  

(1)  Nilai rata-rata (mean) yaitu 49,11; 

(2)  Nilai tengah (median) yaitu 50; 

(3)  Nilai yang sering muncul (mode) yaitu nilai 42 dan 58; 

(4)  Standar deviasi (standart deviation) yaitu 13,581; 

(5)  Varians (variance) yaitu 184,433; 

(6)  Nilai terendah (minimum) yaitu 25; 

(7)  Nilai tertinggi (maximum) yaitu 75; 

(8)  Jumlah nilai (sum) yaitu 933. 

4.2.1.2.1 Deskripsi Data Hasil Belajar Pre Test Siswa Kelompok Eksperimen. 

 Berikut ini data hasil belajar pre test siswa kelompok eksperimen yang 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan diolah dengan aplikasi SPSS 

16: 
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Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Data Hasil Belajar Pre Test Siswa Kelompok 
Eksperimen. 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 25 3 14.3 14.3 14.3 

33 4 19.0 19.0 33.3 

50 3 14.3 14.3 47.6 

58 3 14.3 14.3 61.9 

67 4 19.0 19.0 81.0 

75 2 9.5 9.5 90.5 

83 1 4.8 4.8 95.2 

92 1 4.8 4.8 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 
 Berdasarkan Tabel 4.9, dapat diketahui bahwa: 

(1)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 25 sebanyak 3 orang atau 14,3% 

dari jumlah sampel di kelompok eksperimen; 

(2)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 33 sebanyak 4 orang atau  

19% dari jumlah sampel di kelompok eksperimen; 

(3)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 50 sebanyak 3 orang atau 14,3% 

dari jumlah sampel di kelompok eksperimen; 

(4)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 58 sebanyak 3 orang atau 14,3% 

dari jumlah sampel di kelompok eksperimen; 

(5)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 67 sebanyak 4 orang atau 19% 

dari jumlah sampel di kelompok eksperimen. 

(6)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 75 sebanyak 2 orang atau 9,5% 

dari jumlah sampel di kelompok eksperimen. 
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(7)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 83 sebanyak 1 orang atau 4,8% 

dari jumlah sampel di kelompok eksperimen. 

(8)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 92 sebanyak 1 orang atau 4,8% 

dari jumlah sampel di kelompok eksperimen. 

  Peneliti sajikan diagram 4.4 yang diolah dengan aplikasi SPSS 16 berikut 

agar lebih mudah membandingkan frekuensi dari setiap nilai: 

 
Diagram 4.4 Data Hasil Belajar Pre Test Siswa Kelompok Eksperimen. 

 
   Peneliti sajikan gejala pusat data hasil belajar pre test siswa kelompok 

eksperimen yang dihitung menggunakan aplikasi SPSS 16 dalam Tabel 4.10 di 

bawah ini: 

Tabel 4.10 Gejala Pusat Data Hasil Belajar Pre Test Siswa Kelompok Eksperimen 
 

N Valid 21

Missing 0
Mean 53.52
Median 58.00
Mode 33 and 67
Std. Deviation 20.275
Variance 411.062
Minimum 25
Maximum 92
Sum 1124
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 Berdasarkan Tabel 4.10, dapat diketahui gejala pusat data hasil belajar 

pre test siswa kelompok eksperimen yakni,  

(1)  Nilai rata-rata (mean) yaitu 53,52; 

(2)  Nilai tengah (median) yaitu 58; 

(3)  Nilai yang sering muncul (mode) yaitu nilai 33 dan 67; 

(4)  Standar deviasi (standart deviation) yaitu 20,275; 

(5)  Varians (variance) yaitu 411,062; 

(6)  Nilai terendah (minimum) yaitu 25; 

(7)  Nilai tertinggi (maximum) yaitu 92; 

(8)  Jumlah nilai (sum) yaitu 1124. 

4.2.2 Deskripsi Data Post Test 

  Data post test dikumpulkan setelah masing-masing kelompok penelitian 

diberi tindakan atau perlakuan. Data post test ini yang nantinya akan diolah untuk 

pengujian hipotesis penelitian. Data post test sama seperti data pre test yakni 

mencakup data minat dan hasil belajar siswa.  

4.2.2.1 Deskripsi Data Minat Belajar Post Test 

4.2.2.1.1 Deskripsi Data Minat Belajar Post Test Siswa Kelompok Kontrol 

  Berikut hasil pendeskripsian data minat belajar post test siswa di 

kelompok kontrol: 

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Data Minat Belajar Post Test Siswa Kelompok 
Kontrol. 

Interval Nilai Xi Frekuensi 
26‐38 
39‐51 
52‐64 
65‐77 
78‐90 

32 
45 
58 
71 
84 

1 
5 
5 
3 
5 
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 Berdasarkan Tabel 4.11, dapat diketahui bahwa: 

(1)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 26-38 sebanyak 1 orang atau 5,3% 

dari jumlah sampel di kelompok kontrol; 

(2)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 39-51 sebanyak 5 orang atau  

26,3% dari jumlah sampel di kelompok kontrol; 

(3)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 52-64 sebanyak 5 orang atau 

26,3% dari jumlah sampel di kelompok kontrol; 

(4)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 65-77 sebanyak 3 orang atau 

15,8% dari jumlah sampel di kelompok kontrol; 

(5)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 78-90 sebanyak 5 orang atau 

26,3% dari jumlah sampel di kelompok kontrol. 

 Peneliti sajikan Diagram 4.5 berikut agar lebih mudah membandingkan 

frekuensi dari setiap interval nilai. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4.5 Data Minat Belajar Post Test Siswa Kelompok Kontrol. 

25,5 38,5 51,5 64,5 77,5  90,5



87 
 

 

 Peneliti sajikan gejala pusat data minat belajar post test siswa yang 

dihitung menggunakan aplikasi SPSS 16 dalam Tabel 4.10 di bawah ini: 

Tabel 4.12 Gejala Pusat Data Minat Belajar Post Test Siswa Kelompok Kontrol. 
 

  

 

 

 

 

 

 Berdasarkan Tabel 4.12, dapat diketahui gejala pusat data minat 

belajar post test siswa kelompok kontrol yakni,  

(1)  Nilai rata-rata (mean) yaitu 60,89; 

(2)  Nilai tengah (median) yaitu 61; 

(3)  Nilai yang sering muncul (mode) yaitu nilai 44; 

(4)  Standar deviasi (standart deviation) yaitu 16,67; 

(5)  Varians (variance) yaitu 277,877; 

(6)  Nilai terendah (minimum) yaitu 26; 

(7)  Nilai tertinggi (maximum) yaitu 88; 

(8)  Jumlah nilai (sum) yaitu 1157. 

Setelah dihitung, tingkat minat belajar siswa sebesar 60,9% atau tinggi. 

 

N Valid 19

Missing 2
Mean 60.89
Median 61.00
Mode 44
Std. Deviation 16.670
Variance 277.877
Minimum 26
Maximum 88
Sum 1157



88 
 

 

4.2.2.1.2 Deskripsi Data Minat Belajar Post Test Siswa Kelompok Eksperimen 

 Berikut hasil pendeskripsian data minat belajar post test siswa di 

kelompok eksperimen: 

Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Data Minat Belajar Siswa Post Test Kelompok 
Eksperimen 

 
Interval Nilai Xi Frekuensi 

60‐67 
68‐75 
76‐83 
84‐91 
92‐99 

63,5 
71,5 
79,5 
87,5 
95,5 

2 
5 
8 
4 
2 

 

 Tabel 4.13 menunjukkan bahwa: 

(1)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 60-67 sebanyak 2 orang atau 9,5% 

dari jumlah sampel di kelompok eksperimen; 

(2)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 68-75 sebanyak 5 orang atau  

23,8% dari jumlah sampel di kelompok eksperimen; 

(3)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 76-83 sebanyak 8 orang atau 

38,1% dari jumlah sampel di kelompok eksperimen; 

(4)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 84-91 sebanyak 4 orang atau 

19,1% dari jumlah sampel di kelompok eksperimen; 

(5)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 92-99 sebanyak 2 orang atau 9,5% 

dari jumlah sampel di kelompok eksperimen. 

  Peneliti sajikan Diagram 4.6 berikut agar lebih mudah membandingkan 

frekuensi dari setiap interval nilai.  
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Diagram 4.6 Data Minat Belajar Post Test Siswa Kelompok Eksperimen. 
  

  Peneliti sajikan gejala pusat data minat belajar post test siswa yang 

dihitung menggunakan aplikasi SPSS 16 dalam Tabel 4.12 di bawah ini: 

Tabel 4.14 Gejala Pusat Data Minat Belajar Post Test Siswa Kelompok 
Eksperimen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Berdasarkan Tabel 4.14, dapat diketahui gejala pusat data minat 

belajar post test siswa kelompok  eksperimen yakni,  

(1)  Nilai rata-rata (mean) yaitu 78,52; 

(2)  Nilai tengah (median) yaitu 79; 

N Valid 21

Missing 0
Mean 78.52
Median 79.00
Mode 79
Std. Deviation 10.008
Variance 100.162
Minimum 61
Maximum 96
Sum 1649

59,5  67,5 75,5 83,5 91,5  99,5
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(3)  Nilai yang sering muncul (mode) yaitu nilai 79; 

(4)  Standar deviasi (standart deviation) yaitu 10,008; 

(5)  Varians (variance) yaitu 100,162; 

(6)  Nilai terendah (minimum) yaitu 61; 

(7)  Nilai tertinggi (maximum) yaitu 96; 

(8)  Jumlah nilai (sum) yaitu 1649. 

Setelah dihitung, tingkat minat belajar siswa sebesar 78,5% atau sangat tinggi. 

4.2.2.2 Deskripsi Data Post Test Hasil Belajar 

4.2.2.2.1 Deskripsi Data Post Test Hasil Belajar Siswa Kelompok Kontrol. 

  Berikut  ini  data  post test  hasil  belajar siswa kelompok kontrol yang 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan diolah dengan aplikasi SPSS  

16: 

Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Data Hasil Belajar Post Test Siswa Kelompok 
Kontrol. 

 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 17 1 5.3 5.3 5.3 

42 5 26.3 26.3 31.6 

50 1 5.3 5.3 36.8 

58 4 21.1 21.1 57.9 

67 3 15.8 15.8 73.7 

75 4 21.1 21.1 94.7 

83 1 5.3 5.3 100.0 

Total 19 100.0 100.0  

 
 Berdasarkan Tabel 4.15, dapat diketahui bahwa: 

(1)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 17 sebanyak 1 orang atau 5,3% 

dari jumlah sampel di kelompok kontrol; 
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(2)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 42 sebanyak 5 orang atau 

26,3% dari jumlah sampel di kelompok kontrol; 

(3)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 50 sebanyak 1 orang atau 5,3% 

dari jumlah sampel di kelompok kontrol; 

(4)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 58 sebanyak 4 orang atau 21,1% 

dari jumlah sampel di kelompok kontrol; 

(5)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 67 sebanyak 3 orang atau 15,8% 

dari jumlah sampel di kelompok kontrol. 

(6)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 75 sebanyak 4 orang atau 21,1% 

dari jumlah sampel di kelompok kontrol. 

(7)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 83 sebanyak 1 orang atau 5,3% 

dari jumlah sampel di kelompok kontrol. 

 Peneliti sajikan Diagram 4.7 yang diolah dengan aplikasi SPSS 16 berikut 

agar lebih mudah membandingkan frekuensi dari setiap nilai: 

 
 

Diagram 4.7 Data Hasil Belajar Post Test Siswa Kelompok Kontrol. 
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   Peneliti sajikan gejala pusat data hasil belajar post test siswa kelompok 

kontrol yang dihitung menggunakan aplikasi SPSS 16 dalam Tabel 4.14 di bawah 

ini: 

Tabel 4.16 Gejala Pusat Data Hasil Belajar Post Test Siswa Kelompok Kontrol. 
 

N Valid 19
Missing 0

Mean 57.53
Median 58.00
Mode 42
Std. Deviation 16.741
Variance 280.263
Minimum 17
Maximum 83
Sum 1093

 
 Berdasarkan Tabel 4.16, dapat diketahui gejala pusat data hasil belajar 

post test siswa kelompok kontrol yakni,  

(1)  Nilai rata-rata (mean) yaitu 57,53; 

(2)  Nilai tengah (median) yaitu 58; 

(3)  Nilai yang sering muncul (mode) yaitu nilai 42; 

(4)  Standar deviasi (standart deviation) yaitu 16,741; 

(5)  Varians (variance) yaitu 280,263; 

(6)  Nilai terendah (minimum) yaitu 17; 

(7)  Nilai tertinggi (maximum) yaitu 83; 

(8)  Jumlah nilai (sum) yaitu 1093. 

4.2.2.2.2 Deskripsi Data Hasil Belajar Post Test Siswa Kelompok Eksperimen. 

 Berikut ini data post test hasil belajar siswa kelompok eksperimen yang 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan diolah dengan aplikasi SPSS  

16: 
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Tabel 4.17 Distribusi Frekuensi Data Hasil Belajar Post Test Siswa Kelompok 
Eksperimen. 

 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 58 2 9.5 9.5 9.5 

67 5 23.8 23.8 33.3 

75 7 33.3 33.3 66.7 

83 5 23.8 23.8 90.5 

92 2 9.5 9.5 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 
 Berdasarkan Tabel 4.17, dapat diketahui bahwa: 

(1)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 58 sebanyak 2 orang atau 9,5% 

dari jumlah sampel di kelompok eksperimen; 

(2)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 67 sebanyak 5 orang atau 

23,8 % dari jumlah sampel di kelompok eksperimen; 

(3)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 75 sebanyak 7 orang atau 33,3% 

dari jumlah sampel di kelompok eksperimen; 

(4)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 83 sebanyak 5 orang atau 23,8% 

dari jumlah sampel di kelompok eksperimen; 

(5)  Frekuensi siswa yang memperoleh nilai 92 sebanyak 2 orang atau 9,5% 

dari jumlah sampel di kelompok eksperimen. 

 Peneliti sajikan diagram 4.7 yang diolah dengan aplikasi SPSS 16 berikut 

agar lebih mudah membandingkan frekuensi dari setiap nilai: 
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Diagram 4.8 Data Hasil Belajar Post Test Siswa Kelompok Eksperimen. 

 
   Peneliti sajikan gejala pusat data hasil belajar post test siswa kelompok 

eksperimen yang dihitung menggunakan aplikasi SPSS 16 dalam Tabel 4.16 di 

bawah ini: 

Tabel 4.18 Gejala Pusat Data Hasil Belajar Post Test Siswa Kelompok 
Eksperimen. 

 
N Valid 21

Missing 0
Mean 75.00
Median 75.00
Mode 75
Std. Deviation 9.476
Variance 89.800
Minimum 58
Maximum 92
Sum 1575

 
 Berdasarkan Tabel 4.18, dapat diketahui gejala pusat data hasil belajar 

post test siswa kelompok eksperimen yakni,  

(1)  Nilai rata-rata (mean) yaitu 75; 
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(2)  Nilai tengah (median) yaitu 75; 

(3)  Nilai yang sering muncul (mode) yaitu nilai 75; 

(4)  Standar deviasi (standart deviation) yaitu 9,476; 

(5)  Varians (variance) yaitu 89,8; 

(6)  Nilai terendah (minimum) yaitu 58; 

(7)  Nilai tertinggi (maximum) yaitu 92; 

(8)  Jumlah nilai (sum) yaitu 1575. 
 

4.3 Analisis Data Pre Test dan Post Test 

  Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik 

yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan statistik inferensial karena statistik ini digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik 

inferensial terdapat statistik parametris dan nonparametris. Sugiyono (2011: 166) 

mengemukakan “statistik parametris digunakan untuk menganalisis data interval 

dan rasio, jumlah sampel besar, serta berlandaskan pada ketentuan bahwa data 

yang akan dianalisis berdistribusi normal. Sedangkan statistik nonparametris 

digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk nominal dan ordinal, jumlah 

sampel kecil, dan tidak harus berdistribusi normal.”. Oleh sebab itu, penentuan 

penggunaan statistik parametris maupun nonparametris dilakukan pengujian 

normalitas data agar diketahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. 

4.3.1 Analisis Data Pre Test 

  Berdasarkan desain penelitian, pengumpulan data pre test bertujuan untuk  
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mengetahui keadaan awal dari kedua kelompok penelitian. Kelompok eksperimen 

dan kontrol yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai subjek penelitian 

yakni bila hasil pre test antara kedua kelompok tidak berbeda secara signifikan 

(O1=O3) (Sugiyono 2011: 76). Oleh karena itu, keadaan awal siswa yang berupa 

minat dan hasil belajar harus dianalisis perbedaan. 

4.3.1.1 Pengujian Normalitas Data Pre Test 

  Sebelum analisis perbedaan dilakukan, maka peneliti harus melakukan 

pengujian normalitas data pre test, baik itu data minat maupun data hasil belajar 

siswa. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan Kormogorov-

Smirnov. Peneliti menggunakan aplikasi SPSS 16 untuk menguji normalitas data 

dengan uji Kormogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas data pre test minat belajar 

disajikan dalam tabel 4.19 dan 4.20, sedangkan hasil uji normalitas data pre test 

hasil belajar disajikan dalam tabel 4.21 dan 4.22 berikut ini: 

Tabel 4.19 Hasil Uji Normalitas Data Minat Belajar Pre Test Kelompok Kontrol 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Minat_3a .152 19 .200* .963 19 .642 

a. Lilliefors Significance Correction    
 

Tabel 4.20 Hasil Uji Normalitas Data Minat Belajar Pre Test Kelompok 
Eksperimen 

 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Minat_3b .127 21 .200* .978 21 .894 

a. Lilliefors Significance Correction    
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Tabel 4.21 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Pre Test Kelompok Kontrol 
 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Pre_test_3a .173 19 .136 .953 19 .445 

a. Lilliefors Significance Correction    
 

Tabel 4.22 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Pre Test Kelompok 
Eksperimen 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Pre_test_3b .178 21 .082 .935 21 .173 

a. Lilliefors Significance Correction    
 

  Data berdistribusi normal jika nilai signifikansi (sig.) pada kolom 

Kolmogorov-Smirnova lebih dari 0,05 (Priyatno 2010 : 73). Berdasarkan tabel 

4.19, nilai signifikansi menunjukkan nilai 0,200 atau lebih dari 0,05 maka data 

minat belajar pre test kelompok kontrol berdistribusi normal. Pada tabel 4.20, 

nilai signifikansi menunjukkan nilai 0,200 atau lebih dari 0,05 maka data minat 

belajar pre test kelompok eksperimen berdistribusi normal. Pada tabel 4.21, nilai 

signifikansi menunjukkan nilai 0,136 atau lebih dari 0,05 maka data hasil belajar 

pre test kelompok kontrol berdistribusi normal. pada tabel 4.22, nilai signifikansi 

menunjukkan nilai 0,082 atau lebih dari 0,05 maka data hasil belajar pre test 

kelompok eksperimen berdistribusi normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa data 

minat maupun hasil belajar pre test seluruhnya berdistribusi normal. Sehingga 

analisis perbedaan (komparatif) data minat dan hasil belajar pre test menggunakan 

statistik parametris dengan t test. 
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4.3.1.1 Pengujian Data Pre Test 

  Sugiyono (2011: 196-7) menjelaskan bahwa terdapat beberapa rumus t test 

yang digunakan untuk pengujian, dan berikut ini diberikan pedoman 

penggunaannya: 

(1)  Bila jumlah anggota sampel sama (n1 = n2) dan varians homogen (σ1
2 = 

σ2
2), maka dapat digunakan t-test baik untuk separated maupun pool [sic] 

varian. Untuk melihat harga t tabel, digunakan dk= n1 + n2 -2. 

(2)  Bila n1 ≠ n2 dan varians homogen (σ1
2 = σ2

2), dapat digunakan t-test 

dengan pooled [sic] varian. Derajat kebebasannya (dk) = n1 – n2 – 2. 

(3)  Bila n1 = n2, varians tidak homogen (σ1
2  ≠  σ2

2) dapat digunakan rumus 

separated varians dan polled varian dengan dk = dk = n1 -1 atau n2 -2. 

(4)  Bila n1 ≠ n2 dan varians tidak homogen (σ1
2 ≠ σ2

2). Untuk ini digunakan t-

test dengan separated varian. Harga t sebagai pengganti t tabel dihitung 

dari selisih harga t tabel dengan dk=(n1 – 1) dan dk = (n2 – 1) kemudian 

dibagi 2, dan ditambahkan dengan harga t yang terkecil. 

 Data pre test minat belajar yang akan diuji berdasarkan n yang tidak sama, 

yaitu n1 = 19 serta n2 = 21 dan sampel tidak berkorelasi atau berasal dari dua 

populasi yang berbeda. Untuk mengetahui varian ke dua sampel homogen atau 

tidak, maka perlu diuji homogenitas variannya terlebih dahulu dengan uji F.  

 
  Harga Fhitung selanjutnya dibandingkan dengan harga F tabel dengan dk 

pembilang = n-1 = 19 -1 = 18 (untuk varian terbesar) dan dk penyebut = n -1 = 

21-1 = 20 (untuk varian terkecil). Taraf signifikansi = 0,05, maka dicari pada 
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Tabel F didapat Ftabel = 2,12 (Riduwan 2012: 237). Dengan kriteria pengujian 

sebagai berikut: Jika F hitung > F tabel berarti tidak homogen, dan jika F hitung < F tabel 

berarti homogen (Riduwan 2012: 120). Berdasarkan perhitungan F hitung < F tabel 

yaitu 1,772 < 2,12 berarti varian ke dua data pre test minat belajar homogen. 

  Karena n yang tidak sama (n1 ≠ n2), tetapi varian homogen, maka 

pengujian t-test menggunakan rumus polled varian.  

 

 
 

 
  Selanjutnya t hitung tersebut dibandingkan dengan t tabel dengan dk =n1+n2 -2 

= 19+21-2= 38. Dengan dk = 38 dan taraf kesalahan 5%, maka t tabel = 2,042 

(Sugiyono 2011:332). Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa, bila t hitung lebih 

kecil atau sama dengan t tabel, maka H0 diterima (Sugiyono 2011: 199). Setelah 

diperiksa, t hitung lebih kecil dari t tabel (0,722 < 2, 042), jadi H01 diterima dan Ha1 

ditolak. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan minat 

belajar yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

  Setelah diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan minat belajar pre test 

kemudian peneliti menguji hipotesis komparatif data hasil belajar pre test. 

Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

yang signifikan atau tidak pada kemampuan awal siswa berupa hasil belajar. 

Hipotesis komparatif data pre test hasil belajar yang akan diuji berdasarkan n 

yang tidak sama, yaitu n1 = 19 dan n2 = 21, serta berasal dari populasi/sampel 
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yang tidak berkorelasi (independen). Untuk mengetahui apakah varian ke dua 

sampel homogen atau tidak, maka perlu diuji homogenitas variannya terlebih 

dahulu dengan uji F.  

 

  Harga Fhitung selanjutnya dibandingkan dengan harga F tabel dengan dk 

pembilang = n-1 = 21 -1 = 20 (untuk varian terbesar) dan dk penyebut = n -1 = 

19-1 = 18 (untuk varian terkecil). Taraf signifikansi = 0,05, maka dicari pada 

Tabel F didapat Ftabel = 2,19 (Riduwan 2012: 237). Dengan kriteria pengujian 

sebagai berikut: Jika F hitung > F tabel berarti tidak homogen, dan jika F hitung < F tabel 

berarti homogen (Riduwan 2012: 120). Berdasarkan perhitungan F hitung > F tabel 

yaitu 2,228 >2,19 berarti varian ke dua data pre test hasil belajar tidak homogen. 

 Karena n yang tidak sama (n1 ≠ n2) dan varian tidak homogen, maka 

pengujian t-test menggunakan rumus separated varian. 

 
 Selanjutnya t hitung tersebut dibandingkan dengan t tabel. Nilai t sebagai 

pengganti t tabel, dihitung dari selisih harga t tabel dengan dk = n1-1 dan dk = n2 – 1, 

dibagi dua, kemudian ditambah dengan harga t yang terkecil. Harga t tabel dengan 

dk= n1-1 = 21-1 = 20 adalah 2,086. Sedangkan harga t tabel dengan dk  = n2 – 1 = 

19-1 = 18 adalah 2,101.  

Harga t tabel pengganti =  

Jadi harga t tabel pengganti adalah 2,0875. 

 +2,086 = 0,0015 +2,0875 = 2,0875 
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  Peneliti kemudian membandingkan harga t hitung dengan harga t tabel. 

Ternyata t tabel > t hitung (2,0875>0,82), maka H02 diterima dan Ha2 ditolak. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar 

yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Berdasarkan 

pengujian data minat dan hasil belajar pre test, peneliti dapat menyatakan bahwa 

tidak terdapat perbedaan minat dan hasil belajar pada saat pre test. Oleh karena 

itu, dapat diketahui bahwa antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

memiliki kemampuan awal yang yang sama, khususnya mencakup minat dan hasil  

belajarnya. Sehingga kedua kelompok tersebut dapat dipakai dalam penelitian ini. 

4.3.2 Analisis Data Post Test  

  Setelah diadakan pre test, masing-masing kelompok mendapatkan 

perlakuan pembelajaran yang berbeda. Kelompok kontrol diberi perlakuan berupa 

pembelajaran yang menggunakan media gambar, sedangkan kelompok 

eksperimen diberi perlakuan berupa pembelajaran yang menggunakan media slide 

presentasi. Kemudian dari kedua kelompok penelitian tersebut dikumpulkan data 

minat dan hasil belajarnya. Data minat dan hasil belajar yang dikumpulkan setelah 

kedua kelompok diberi perlakuan disebut dengan data post test. Pengumpulan 

data post test bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perlakuan 

yang diberikan kepada masing-masing kelompok penelitian. Data post test dari 

kedua kelompok penelitian kemudian dianalisis perbedaannya untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan minat dan hasil belajar yang signifikan.  

4.3.2.1 Pengujian Normalitas Data Post Test 
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  Sebelum analisis perbedaan dilakukan, maka peneliti harus melakukan 

pengujian normalitas data post test, baik itu data minat maupun data hasil belajar 

siswa.  Sama seperti pengujian normalitas data pre test, pengujian normalitas data 

post test bertujuan untuk menentukan teknik statistik yang akan digunakan. 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan Kormogorov-Smirnov. 

Peneliti menggunakan aplikasi SPSS 16 untuk menguji normalitas data dengan uji 

Kormogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas data minat belajar post test disajikan 

dalam tabel 4.23 dan 4.24, sedangkan hasil uji normalitas data hasil belajar post 

test disajikan dalam tabel 4.25 dan 4.26 berikut ini: 

Tabel 4.23 Hasil Uji Normalitas Data Minat Belajar Post Test Kelompok Kontrol 

Tabel 4.24 Hasil Uji Normalitas Data Minat Belajar Post Test Kelompok 
Eksperimen 

 

Tabel 4.25 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Post Test Kelompok Kontrol 

Tabel 4.26 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Post Test Kelompok 
Eksperimen 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

minat3a .160 19 .200* .937 19 .235 

a. Lilliefors Significance Correction    

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Minat_3b .146 21 .200* .949 21 .328 

a. Lilliefors Significance Correction    

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Postes_A .143 19 .200* .926 19 .149 

a. Lilliefors Significance Correction    
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 Data berdistribusi normal jika nilai signifikansi (sig.) pada kolom 

Kolmogorov-Smirnova lebih dari 0,05 (Priyatno 2010 : 73). Berdasarkan tabel 

4.23, nilai signifikansi menunjukkan nilai 0,200 atau lebih dari 0,05 maka data 

minat belajar post test kelompok kontrol berdistribusi normal. Pada tabel 4.24, 

nilai signifikansi menunjukkan nilai 0,200 atau lebih dari 0,05 maka data minat 

belajar post test kelompok eksperimen berdistribusi normal. Pada tabel 4.25, nilai 

signifikansi menunjukkan nilai 0,200 atau lebih dari 0,05 maka data hasil belajar 

post test kelompok kontrol berdistribusi normal. pada tabel 4.26, nilai signifikansi 

menunjukkan nilai 0,131 atau lebih dari 0,05 maka data post test hasil belajar 

kelompok eksperimen berdistribusi normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa data 

post test minat maupun hasil belajar seluruhnya berdistribusi normal. Sehingga 

pengujian hipototesis komparatif minat dan hasil belajar post test menggunakan 

statistik parametris. 

 

4.4 Pengujian Hipotesis Penelitian 

  Hipotesis penelitian peneliti susun berlandaskan rumusan masalah. 

Hipotesis penelitian mencakup minat dan hasil belajar. Pengujian hipotesis 

dilakukan melalui teknik-teknik tertentu sesuai dengan bunyi rumusan 

hipotesisnya.  

4.4.1 Pengujian Hipotesis Penelitian Minat Belajar 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Postes_B .167 21 .131 .931 21 .147 

a. Lilliefors Significance Correction    
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  Rumusan hipotesisnya yaitu: 

(1)  H01 = Tidak ada perbedaan minat belajar yang signifikan antara siswa 

yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media slide 

presentasi dan siswa yang mendapatkan pembelajaran menggunakan 

media gambar pada materi sifat-sifat bangun datar sederhana. 

Hipotesis statistiknya : H01: μ1 = μ2 (uji dua pihak). 

(2) Ha1 = Terdapat perbedaan minat belajar yang signifikan, antara siswa 

yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media slide 

presentasi dan siswa yang mendapatkan pembelajaran menggunakan 

media gambar pada materi sifat-sifat bangun datar sederhana. 

Hipotesis statistiknya : Ha1: μ1 ≠ μ2 (uji dua pihak).  

(3)  H02 = Rata-rata nilai minat belajar siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan media slide presentasi lebih kecil atau 

sama dengan rata-rata nilai minat belajar siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan media gambar pada materi sifat-sifat 

bangun datar sederhana.  

   Hipotesis statistiknya : H02: μ1 < μ2 (uji pihak kanan). 

4)  Ha2 = Rata-rata nilai minat belajar siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan media slide presentasi lebih besar 

daripada rata-rata nilai minat belajar siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan media gambar pada materi sifat-sifat 

bangun datar sederhana.  

          Hipotesis statistiknya : Ha2: μ1 > μ2 (uji pihak kanan).  
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  Sugiyono (2011: 163) menyebutkan bahwa apabila hipotesis nol (H0) 

berbunyi “sama dengan” atau “tidak beda” dan hipotesis alternatif (Ha) berbunyi 

“tidak sama dengan” atau “beda” maka mengunakan uji dua pihak. Berdasarkan 

pendapat tersebut pengujian hipotesis nomor (1) dan (2) menggunakan statistik 

parametris dengan teknik t test dua pihak. Hipotesis yang akan diuji berdasarkan n 

(jumlah sampel) yang tidak sama, yaitu n1 = 19 dan n2 = 21 serta sampel tidak 

berkorelasi atau berasal dari dua populasi yang berbeda. Untuk mengetahui varian 

ke dua sampel homogen atau tidak, maka perlu diuji homogenitas variannya 

terlebih dahulu dengan uji F.  

 
  Harga Fhitung selanjutnya dibandingkan dengan harga F tabel dengan dk 

pembilang = n-1 = 19 -1 = 18 (untuk varian terbesar) dan dk penyebut = n -1 = 

21-1 = 20 (untuk varian terkecil). Taraf signifikansi = 0,05, maka dicari pada 

Tabel F didapat Ftabel = 2,12 (Riduwan 2012: 237). Dengan kriteria pengujian 

sebagai berikut: Jika F hitung > F tabel berarti tidak homogen, dan jika F hitung < F tabel 

berarti homogen (Riduwan 2012: 120). Berdasarkan perhitungan F hitung > F tabel 

yaitu 2,77 > 2,12 berarti varian kedua data pre test minat belajar tidak homogen. 

 Karena n yang tidak sama (n1 ≠ n2) dan varian tidak homogen, maka 

pengujian hipotesis (1) dan (2) menggunakan rumus t-test separated varians.  

     t hitung =  

    t hitung = 4,01 
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Selanjutnya harga t hitung tersebut dibandingkan dengan t tabel. Nilai t sebagai 

pengganti t tabel, dihitung dari selisih harga t tabel dengan dk = n1-1 dan dk = n2 – 1, 

dibagi dua, kemudian ditambah dengan harga t yang terkecil. Harga t tabel dengan 

dk= n1-1 = 21-1 = 20 adalah 2,086. Sedangkan harga t tabel dengan dk  = n2 – 1 = 

19-1 = 18 adalah 2,101.  

Harga t tabel pengganti =  

Jadi harga t tabel pengganti adalah 2,0875. 

Peneliti kemudian membandingkan harga t hitung dengan harga t tabel. Ternyata t tabel 

< t hitung (2,0875<4,01), maka H01 ditolak dan Ha1 diterima. Kesimpulannya 

terdapat perbedaan minat belajar yang signifikan antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen. 

 
 

 

 

 
Gambar 4.1 Uji Hipotesis Dua Pihak 

  Sugiyono (2011: 164) menjelaskan bahwa apabila hipotesis nol (H0) 

berbunyi "lebih besar atau sama dengan” dan hipotesis alternatifnya berbunyi 

“lebih kecil”, maka digunakan uji pihak kanan. Berdasarkan pendapat tersebut 

pengujian hipotesis nomor (3) dan (4) menggunakan statistik parametris dengan 

teknik t test pihak kanan. Pengujian menggunakan uji pihak kanan menggunakan 

rumus: 

 

 +2,086 = 0,0015 +2,0875 = 2,0875 

Daerah Penerimaan 
H0 

Daerah Penerimaan 
Ha 

2,0875 ‐2,0875 4,01 
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Keterangan: 

t = nilai t yang dihitung 

 

 = nilai rata-rata, dalam pengujian hipotesis ini nilai rata-rata minat belajar 

kelompok eksperimen. 

 = nilai yang diharapkan, dalam pengujian hipotesis ini nilai rata-rata minat 

belajar kelompok eksperimen. 

s = simpangan baku sampel. 

n = jumlah anggota sampel (Sugiyono 2011: 179). 

 

Harga t hitung = 8,05. Harga tersebut dibandingkan dengan dk 20 dan α = 5%. 

Harga t tabel = 1,725. Harga t hitung = 8,05 ternyata jatuh pada daerah penerimaan 

Ha, sehingga H02 ditolak dan Ha2 diterima. Rata-rata nilai minat belajar siswa 

yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media slide presentasi lebih besar 

daripada rata-rata nilai minat belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan media gambar pada materi sifat-sifat bangun datar sederhana.  

 

 

 

 
 
 

Gambar 4.2 Uji Hipotesis Pihak Kanan 
 

Daerah Penerimaan 
Ha 

Daerah Penerimaan 
H0 

1,725  8,05 
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4.4.1 Pengujian Hipotesis Penelitian Hasil Belajar 

  Rumusan hipotesisnya yaitu: 

(1)  H01 = Tidak ada perbedaan hasil belajar yang  signifikan, antara siswa 

yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media slide 

presentasi dan siswa yang mendapatkan pembelajaran menggunakan 

media gambar pada materi sifat-sifat bangun datar sederhana.  

   Hipotesis statistiknya : H01: μ1 = μ2 (uji dua pihak). 

(2) Ha1 = Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan, antara 

yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media slide 

presentasi dibandingkan dengan yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan media gambar pada materi sifat-sifat bangun datar 

sederhana.  

   Hipotesis statistiknya : Ha1: μ1 ≠ μ2 (uji dua pihak).  

(3)  H02 = Rata-rata nilai hasil belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan media slide presentasi lebih kecil atau sama dengan 

rata-rata nilai hasil belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan media gambar pada materi sifat-sifat bangun datar 

sederhana.  

   Hipotesis statistiknya : H02: μ1 < μ2 (uji pihak kanan). 

(4)  Ha2 = Rata-rata nilai hasil belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan media slide presentasi lebih besar daripada rata-rata 

nilai `minat belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran 
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menggunakan media gambar pada materi sifat-sifat bangun datar 

sederhana.  

   Hipotesis statistiknya : Ha2: μ1 > μ2 (uji pihak kanan). 

  Hipotesis nomor (1) dan (2) menggunakan statistik parametris dengan 

teknik t test dua pihak. Hipotesis yang akan diuji berdasarkan n (jumlah sampel) 

yang tidak sama, yaitu n1 = 19 dan n2 = 21 serta sampel tidak berkorelasi atau 

berasal dari dua populasi yang berbeda. Untuk mengetahui varian ke dua sampel 

homogen atau tidak, maka perlu diuji homogenitas variannya terlebih dahulu 

dengan uji F. 

 

 Harga Fhitung selanjutnya dibandingkan dengan harga F tabel dengan dk 

pembilang = n-1 = 19 -1 = 18 (untuk varian terbesar) dan dk penyebut = n -1 = 

21-1 = 20 (untuk varian terkecil). Taraf signifikansi = 0,05, maka dicari pada 

Tabel F didapat Ftabel = 2,12 (Riduwan 2012: 237). Dengan kriteria pengujian 

sebagai berikut: Jika F hitung > F tabel berarti tidak homogen, dan jika F hitung < F tabel 

berarti homogen (Riduwan 2012: 120). Berdasarkan perhitungan F hitung > F tabel 

yaitu 3,12>2,19 berarti varian ke dua data post test hasil belajar tidak homogen. 

 Karena n yang tidak sama (n1 ≠ n2) dan varian tidak homogen, maka 

pengujian t-test menggunakan rumus separated varians. 

t =  

t =  
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     t = 4,04 

 Selanjutnya t hitung tersebut dibandingkan dengan t tabel. Nilai t sebagai 

pengganti t tabel, dihitung dari selisih harga t tabel dengan dk = n1-1 dan dk = n2 – 1, 

dibagi dua, kemudian ditambah dengan harga t yang terkecil. Harga t tabel dengan 

dk= n1-1 = 21-1 = 20 adalah 2,086. Sedangkan harga t tabel dengan dk  = n2 – 1 = 

19-1 = 18 adalah 2,101.  

Harga t tabel pengganti =  

Peneliti kemudian membandingkan harga t hitung dengan harga t tabel. Ternyata t tabel 

< t hitung (2,0875 < 4,04), maka H01 ditolak dan Ha1 diterima. Kesimpulannya 

terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Uji Hipotesis Dua Pihak 
 

  Pengujian hipotesis nomor (3) dan (4) menggunakan statistik parametris 

dengan teknik t test pihak kanan. Pengujian menggunakan uji pihak kanan 

menggunakan rumus: 

 

Keterangan: 

 +2,086 = 0,0015 +2,0875 = 2,0875 

Daerah Penerimaan 
H0 

Daerah Penerimaan 
Ha 

2,0875‐2,0875 4,04 

Daerah Penerimaan 
Ha 
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t = nilai t yang dihitung  

 = nilai rata-rata, dalam pengujian hipotesis ini nilai rata-rata hasil belajar 

kelompok eksperimen. 

 

 = nilai yang diharapkan, dalam pengujian hipotesis ini nilai rata-rata hasil 

belajar kelompok eksperimen. 

s = simpangan baku sampel. 

n = jumlah anggota sampel (Sugiyono 2011: 179). 

 

Harga t hitung = 7,98. Harga tersebut dibandingkan dengan dk 20 dan α = 5%. 

Harga t tabel = 1,725. Harga t hitung = 7,98 ternyata jatuh pada daerah penerimaan 

H0, sehingga H02 ditolak dan Ha2 diterima. Rata-rata nilai hasil belajar siswa 

yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media slide presentasi lebih besar 

daripada rata-rata nilai minat belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan media gambar pada materi sifat-sifat bangun datar sederhana.  

 

 

 

 
 
 

Gambar 4.2 Uji Hipotesis Pihak Kanan 
 

4.4 Pembahasan 

Daerah Penerimaan 
Ha 

Daerah Penerimaan 
H0 

1,725  7,98
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   Hasil penelitian yang peneliti lakukan dijadikan sebagai bahan 

pembahasan dalam laporan ini. Pada saat pembelajaran di kelompok kontrol, 

minat belajar siswa dapat dikatakan kurang. Siswa kurang menyukai pelajaran. 

Hal tersebut dapat peneliti lihat dari tidak bersemangatnya siswa dalam 

mengerjakan tugas. Mereka lebih suka bermain-main dengan temannya ketika 

mengerjakan tugas. Media gambar yang dipakai, hanya untuk memperjelas materi 

tanpa dapat melibatkan siswa secara aktif. Hal tersebut dikarenakan media gambar 

merupakan media yang statis dan kurang dapat dimanipulatif oleh siswa. 

Kegairahan siswa dalam belajar tidak terlalu tampak di kelompok kontrol. Banyak 

siswa yang cepat lelah dan bosan dengan pembelajaran. Bahkan beberapa siswa 

ada yang sampai menguap karena mengantuk. 

  Siswa di kelompok kontrol tidak tertarik dengan materi pelajaran yang 

diberikan. Mereka jarang merespon dan memberikan reaksi terhadap apa yang 

disampaikan guru pada saat proses belajar mengajar. Jika guru bertanya kepada 

siswa, maka siswa hanya terdiam saja tanpa menjawab. Jika guru menyuruh siswa 

untuk maju ke depan kelas untuk menunjukkan unsur-unsur bangun datar, hanya 

sedikit siswa yang mau maju dengan inisiatifnya sendiri. Guru harus menunjuk 

siswa untuk maju ke depan. Siswa kelompok kontrol cenderung tidak memberikan 

perhatian yang besar terhadap pelajaran. Hal tersebut terlihat dari senangnya siswa 

bermain dengan teman-teman di sekitarnya daripada harus memperhatikan guru 

yang sedang menjelaskan materi di depan. Pandangan siswa pun cenderung 

tertuju kepada guru tidak pada media gambarnya.  
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  Keterlibatan siswa di kelompok kontrol sangat kurang, karena media 

gambar hanya bisa dilihat kurang dapat dimanipulasi. Kegiatan belajar melalui 

indera lain tidak dapat dicapai melalui media gambar. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Sadiman (1992: 29) yang menyatakan bahwa media gambar hanya 

menekankan pada indera mata saja. Pada saat pembelajaran di kelompok kontrol, 

siswa cenderung pasif. Mereka hanya mendengarkan guru menjelaskan materi 

dengan dibantu media gambar. Media gambar yang berukuran kecil tidak bisa 

menjangkau kelompok dengan jumlah yang besar. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Sadiman (1992: 29) bahwa ukurannya sangat terbatas untuk kelompok 

besar. Berbagai kondisi tersebut mengakibatkan minat dan hasil belajar siswa 

kelompok kontrol tidak optimal.  

  Saat pembelajaran di kelompok eksperimen, siswa menyukai pelajaran. 

Hal tersebut dapat peneliti lihat dari semangat siswa dalam mengerjakan tugas. 

Siswa sangat antusias ketika guru menayangkan slide yang berisi pertanyaan atau 

tugas. Siswa sebagian besar tunjuk jari ketika guru memberi kesempatan untuk 

maju mengerjakan tugas. Secara langsung media slide presentasi dapat melibatkan 

siswa secara aktif. Media slide presentasi dapat menyajikan gambar dan foto lebih 

konkret. Sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Siswa kelompok eksperimen 

tertarik dengan pembelajaran menggunakan media slide presentasi. Mereka cepat 

merespon dan memberikan reaksi terhadap apa yang disampaikan oleh guru. 

Misalkan ketika guru bertanya, siswa secara serentak menjawab dengan keras. 

Apalagi ketika guru menayangkan slide slide yang berisi tokoh kartun yang 

seolah-olah bertanya kepada siswa. Siswa langsung menjawab dengan 
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antusiasnya. Media slide presentasi yang berisi bullet, font, dan colour yang 

menyolok sehingga menjadi pusat perhatian. Siswa tidak ada yang bermain-main 

sendiri dan fokus memperhatikan guru dan media slide presentasi. Siswa-siswa 

tertarik mengikuti pelajaran.  

  Ukuran media slide presentasi yang diproyeksikan berukuran besar 

sehingga dapat mencakup kelompok banyak. Terbukti dalam pembelajaran di 

kelompok eksperimen, ketika guru bertanya tentang materi pelajaran di dalam 

slide presentasi siswa dapat menjawab dengan lancar dan benar. Tampilan yang 

berukuran besar dan lebih jelas daripada media gambar membuat media mudah 

terlihat walaupun dari kursi belakang. Pendapat tersebut membuktikan pendapat 

Nugroho (2009) bahwa media slide presentasi dapat menjangkau kelompok 

banyak Sehingga siswa yang memiliki keterbatasan indera dapat lebih cepat 

memahami dibandingkan dengan media gambar. Pernyataan Karatas (2003: 3) 

bahwa teknologi komputer dapat meningkatkan perkembangan tingkat 

kemampuan kognitif siswa lebih tinggi terbukti. Rata-rata nilai hasil belajar siswa 

kelompok eksperimen lebih besar daripada rata-rata nilai hasil belajar kelompok 

kontrol..Keunggulan-keunggulan media slide presentasi daripada media gambar 

menyebabkan minat dan hasil belajar kelompok eksperimen lebih baik daripada 

kelompok kontrol.  

  Penelitian ini membuktikan pendapat Gulsen Hussein (2010: 20) yang 

mengatakan bahwa siswa lebih tertarik menggunakan OHP (Over Head 

Projector) atau slide daripada model kuno seperti gambar, papan tulis, dan kapur 

dan mereka sungguh menyadari itu karena ketika mereka mengartikan teknologi, 
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hal pertama yang ada di dalam pikiran mereka adalah penggunaan komputer dan 

multimedia. Hal tersebut dibuktikan bahwa minat dan hasil belajar siswa yang 

pembelajarannya menggunakan media slide presentasi lebih baik daripada  

pembelajaran menggunakan media gambar. Media gambar yang terlalu sering 

digunakan membuat siswa menjadi bosan. Penggunaan media slide presentasi 

merupakan pengalaman baru bagi siswa. Sehingga dapat menarik minat dan 

mengembangkan pemahaman anak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rifa’i 

dan Anni (2012: 38) bahwa “pengalaman baru yang berinteraksi dengan struktur 

kognitif dapat menarik minat dan mengembangkan pemahaman anak”. Pada 

akhirnya, peneliti menyimpulkan bahwa media slide presentasi efektif terhadap 

minat dan hasil belajar siswa Kelas III pada materi sifat-sifat bangun datar 

sederhana mata pelajaran Matematika daripada media gambar. 
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BAB 5 

PENUTUP 
 
 

5.1 Simpulan  

  Hasil penelitian eksperimen dengan judul “Keefektifan Media Slide 

Presentasi Terhadap Minat dan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran 

Matematika Materi Bangun Datar di Kelas III  Sekolah Dasar Negeri 06 Tegalsari 

Kabupaten Pemalang” menunjukan bahwa : 

(1)  Terdapat perbedaan minat belajar antara kelas eksperimen (Kelas III B) 

dengan kelas kotrol (Kelas III A) berdasarkan analisis perbedaan dengan 

menggunakan rumus t-test. Harga t hitung sebesar 4,01 dan t tabel 2,085. 

Ternyata t hitung > t tabel atau 4,01 >2,085. 

(2)  Terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen (Kelas III B) 

dengan kelas kotrol (Kelas III A) berdasarkan analisis perbedaan dengan 

menggunakan rumus t-test. Harga t hitung sebesar 4,04 dan t tabel 2,085. 

Harga t hitung > t tabel atau 4,04 > 2,085. 

(3)  Media Slide Presentasi lebih efektif dibandingkan dengan media gambar 

pada Pembelajaran Matematika Materi Bangun Datar di Kelas III  Sekolah 

Dasar Negeri 06 Tegalsari. Dibuktikan melalui uji hipotesis statistik bahwa 

rata-rata nilai minat dan hasil belajar siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan media slide presentasi lebih besar daripada 

siswa yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media gambar. 
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5.2 Saran 

  Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, bahwa media slide 

presentasi terbukti berpengaruh dan signifikan terhadap minat dan hasil belajar 

siswa pada materi sifat-sifat bangun datar sederhana mata pelajaran Matematika di 

Kelas III Sekolah Dasar Negeri 06 Tegalsari, peneliti dapat memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

(1)  Bagi Guru 

  Guru hendaknya mulai menggunakan media slide presentasi, karena lebih 

efektif dalam meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dibanding 

dengan menggunakan media gambar. 

(2)  Bagi Siswa 

  Sebaiknya siswa-siswa lebih bersungguh-sungguh dalam mengikuti 

pelajaran, karena sebaik dan seefektif apapun suatu media, apabila siswa 

tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelajaran maka media pun 

menjadi kurang berarti. 

(3)  Bagi Sekolah 

 Pihak sekolah perlu mengambil kebijakan-kebijakan yang mendukung 

penggunaan media slide presentasi dalam pembelajaran, tidak hanya pada 

mata pelajaran Matematika, tetapi juga mata pelajaran yang lainnya. Salah 

satu contoh kebijakan yang mendukung misalnya dengan mengadakan 

pelatihan untuk guru-guru membuat media slide presentasi.  

 



118 
 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 



119 
 

 

Lampiran 1 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS III A 

SEKOLAH DASAR NEGERI 06 TEGALSARI 

 

1. Pinasti 
2. Anis Ramadani 
3.  Ari Widiarso 
4.  Cariwan 
5.  Cindi Tri Utami 
6. Danang Alif Satyama 
7.  Eko Nurokhim 
8.  Meisin 
9.  Muhammad Rifai 
10. Vigo Eko Virnanda 
11. Arif Novianto 
12.  Amir Hakim 
13.  Dewi Kinanti 
14.  Elsy Tusmartika Arifin 
15.  Efan 
16.  Elsa Saputri 
17.  Felly Meisha Lestari 
18.  Hermawan 
19. Lusiana Alfiani 
20. Meli Anggraeni 
21. Bambang Slamet Riyanto 
 
 
       Guru Kelas III A 
 
 
 
     
 
       SISWO HARTOYO, S.Pd SD 
       NIP. 19581226 197911 1 001 
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Lampiran 2 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS III B 

SEKOLAH DASAR NEGERI 06 TEGALSARI 

 
1. Riyan Hidayat 
2.  Safitri 
3.  Wahyu Wilis 
4.  Miftakhul Arifin 
5.  Muhammad Isnan 
6.  Muhammad Albi 
7. Tria Riskiyanti 
8. Muhammad Ridho 
9. Nena Windi Prameska 
10. Rizky Dinar Gemilang 
11. Riko Sukito 
12. Riki Aditya S 
13. Selsia Dwi Oktasari 
14.  Nurfadzilah 
15. Siswandono 
16. Sandi Wilis 
17. Sandu Winata 
18. Seli Agustina 
19. Sandrina Rambu R 
20. Tasi Prastiono 
21. Tika Sari 
22. Tulfatul Karisa 
23. Tiswati 
24. Uswatun Khasanah 
 
 
        Guru Kelas III B 
 
 
 
 
 
         
        CHOMSATUN, S.Pd 
        NIP. - 
` 
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Lampiran 3 

 
DAFTAR SAMPEL SISWA KELOMPOK KONTROL  

 
1.  Bambang Slamet Riyanto 
2.  Dewi Kinanti 
3.  Elsa Saputri 
4.  Lusiana Alfiani 
5.  Cindi Tri Utami 
6.  Meisin 
7.  Cariwan 
8.  Anis Ramadani 
9.  Ari Widiarso 
10.  Eko Nurokhim 
11.  Efan 
12.  Hermawan 
13.  Amir Hakim 
14.  Meli Anggraeni 
15.  Arif Novianto 
16.  Elsy Tusmartika Arifin 
17.  Pinasti 
18.  Muhammad Rifai 
19.  Felly Meisha Lestari 
 
        Guru Kelas III A 
 
 
 
 
 
       SISWO HARTOYO, S.Pd SD 
       NIP. 1958 1226 197911 1 001 
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Lampiran 4 

 
DAFTAR SAMPEL SISWA KELOMPOK KONTROL  

 
1.  Seli Agustina 
2.  Tulfatul Karisa 
3.  Riki Aditya S 
4.  Nurfadzilah 
5.  Tria Riskiyanti 
6.  Muhammad Albi 
7.  Muhammad Isnan 
8.  Miftakhul Arifin 
9.  Sandi Wilis 
10.  Nena Windi Prameska  
11.  Sandrina Rambu R 
12.  Riyan Hidayat 
13.  Sandu Winata 
14.  Rizky Dinar Gemilang 
15.  Wahyu Wilis 
16.  Tiswati 
17.  Tika Sari 
18.  Safitri 
19.  Siswandono 
20.  Riko Sukito 
21.  Uswatun Khasanah 
 
        Guru Kelas III B 
 
 
 
 
 
       CHOMSATUN, S.Pd 
       NIP.         - 
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Lampiran 5 
SILABUS PEMBELAJARAN 

 
Sekolah   : Sekolah Dasar Negeri 06 Tegalsari 
Kelas    : III 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Semester   : 2 
Standar Kompetensi  : 4. Memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana. 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok 
/Pembelajaran Indikator 

Penilaian Alokasi 
Waktu Teknik Bentuk 

Instrumen Contoh Instumen 

4.1 Mengiden-
tifikasi 
berbagai 
bangun 
datar 
sederhana 
menurut 
sifat dan 
unsurnya. 

Unsur dan 
sifat-sifat 
bangun datar 
sederhana 
(persegi, 
persegi 
panjang, dan 
segitiga). 

4.1.1 Menemukan 
sifat-sifat 
bangun datar 
persegi. 

4.1.2 Menemukan 
sifat-sifat 
bangun datar 
persegi 
panjang. 

4.1.3 Menemukan 
sifat-sifat 
bangun datar 
segitiga. 

4.1.4 
Menyebutka
n jenis-jenis 
segitiga 
menurut 
panjang sisi 
dan besar 
sudutnya. 

Kuis  
Tes 
Tugas 

Tertulis 1. Persegi mempunyai....sisi. 
2. Gambarlah bangun persegi. 
3. Persegi panjang mempunyai...buah sudut siku-
siku. 
4. Segitiga mempunyai...buah sudut. 
5. Berdasarkan besar sudutnya segitiga 
di samping disebut.... 

8 jp 
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Lampiran 6 

SILABUS PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA KELAS III SD  

(KELOMPOK KONTROL)  
Nama Sekolah   : SD Negeri 06 Tegalsari 
Mata Pelajaran   : Matematika  
Kelas / Semester   : III / 2 (Genap) 
Standar Kompetensi   : 4. Memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Bentuk 
Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 

4.1 Mengidentifikasi 
berbagai bangun 
datar sederhana 
menurut sifat dan 
unsurnya. 

Unsur dan sifat-
sifat bangun 
datar sederhana 
(persegi, 
persegi 
panjang, dan 
segitiga). 

Kegiatan Awal  
1.  Menyiapkan kondisi siswa, kelas, 

media, dll. 
2.  Mengadakan pre-test untuk 

mengukur kemampuan kognitif 
awal siswa terhadap materi 
pelajaran. 

3.  Memberikan apersepsi berkaitan 
dengan materi. 

Kegiatan Inti 
1.  Eksplorasi 

a.  Guru menjelaskan unsur-unsur 
bangun datar yaitu sisi dan 
sudut serta sifat-sifat persegi 
menggunakan media gambar. 

b.  Sambil menyimak penjelasan  
materi pelajaran dari guru, 
siswa belajar dari buku sumber 
belajar. 

2.  Elaborasi 
a.  Guru membentuk beberapa 

4.1.1 Menemukan 
sifat-sifat 
bangun 
datar 
persegi. 

Tertulis 
 
 
 
 
 

3 jp x 35 menit 1.  Buku Cerdas Berhitung 
Matematika untuk SD/MI 
Kelas III. Pengarang Nur 
Fajariyah, dkk. Penerbit 
Departemen Pendidikan 
Nasional pada tahun 2008. 

2.  Bagan Mind Mapping. 
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kelompok siswa, satu 
kelompok terdiri dari 2-3 
siswa. 

b.  Guru memberi contoh cara 
membuat bagan mind mapping 
dengan topik persegi. 

c.  Guru menyuruh siswa 
membaca kembali materi 
pelajaran, kemudian 
didiskusikan. 

d.  Tiap kelompok membuat bagan 
mind mapping dengan topik 
persegi. 

e.  Setelah seluruh kelompok 
mengumpulkan dan 
melaporkan hasil pekerjaan 
mereka, guru membandingkan 
bagan mind mapping yang 
dibuat oleh guru. 

f.  Guru bersama siswa menarik 
kesimpulan dari bagan mind 
mapping yang telah dibuat. 

3.  Konfirmasi 
a.  Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa yang ingin 
bertanya tentang materi yang 
telah diajarkan.  

b.  Guru dan siswa saling bertanya 
jawab tentang hal-hal yang 
belum dimengerti oleh siswa. 

Kegiatan Penutup  
1.  Guru memberikan pekerjaan rumah 

(PR) pada siswa untuk dikerjakan 
secara individu. 

2.  Guru menutup pelajaran. 
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SILABUS PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA KELAS III SD 

(KELOMPOK KONTROL) 
Nama Sekolah   : SD Negeri 06 Tegalsari 

Mata Pelajaran   : Matematika  

Kelas / Semester   : III / 2 (Genap) 

Standar Kompetensi   : 4. Memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana.  
Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Bentuk 

Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 

4.1 Mengidentifikasi 
berbagai bangun 
datar sederhana 
menurut sifat dan 
unsurnya. 

Unsur dan sifat-
sifat bangun 
datar sederhana 
(persegi, 
persegi 
panjang, dan 
segitiga). 

Kegiatan Awal  
1.  Menyiapkan kondisi siswa, kelas, 

media, dll. 
2.  Membahas PR. 
3.  Memberikan apersepsi berkaitan 

dengan materi. 
Kegiatan Inti 
1.  Eksplorasi 

a.  Guru menjelaskan sifat-sifat 
persegi panjang menggunakan 
media gambar. 

b.  Sambil menyimak penjelasan  
materi pelajaran dari guru, 
siswa belajar dari buku sumber 
belajar. 

2.  Elaborasi 
a.  Guru membentuk beberapa 

kelompok siswa, satu 
kelompok terdiri dari 2-3 
siswa. 

b.  Guru menyuruh siswa 
membaca kembali materi 

4.1.2 Menemukan 
sifat-sifat 
bangun 
datar 
persegi 
panjang. 

Tertulis 2 jp x 35 menit 1.  Buku Cerdas Berhitung 
Matematika untuk SD/MI 
Kelas III. Pengarang Nur 
Fajariyah, dkk. Penerbit 
Departemen Pendidikan 
Nasional pada tahun 2008. 

2.  Bagan Mind Mapping. 
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pelajaran, kemudian 
didiskusikan. 

c.  Tiap kelompok membuat bagan 
mind mapping dengan topik 
persegi panjang. 

d.  Setelah seluruh kelompok 
mengumpulkan dan 
melaporkan hasil pekerjaan 
mereka, guru membandingkan 
bagan mind mapping yang 
dibuat oleh guru. 

e.  Guru bersama siswa menarik 
kesimpulan dari bagan mind 
mapping yang telah dibuat. 

3.  Konfirmasi 
a.  Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa yang ingin 
bertanya tentang materi yang 
telah diajarkan.  

b.  Guru dan siswa saling bertanya 
jawab tentang hal-hal yang 
belum dimengerti oleh siswa. 

Kegiatan Penutup  
1.  Guru memberikan pekerjaan rumah 

(PR) pada siswa untuk dikerjakan 
secara individu. 

2.  Guru menutup pelajaran. 
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SILABUS PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA KELAS III SD 

(KELOMPOK KONTROL)  
Nama Sekolah   : SD Negeri 06 Tegalsari 

Mata Pelajaran   : Matematika  

Kelas / Semester   : III / 2 (Genap) 

Standar Kompetensi   : 4. Memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana. 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Bentuk 

Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 

4.1 Mengidentifikasi 
berbagai bangun 
datar sederhana 
menurut sifat dan 
unsurnya. 

Unsur dan sifat-
sifat bangun 
datar sederhana 
(persegi, 
persegi 
panjang, dan 
segitiga). 

Kegiatan Awal  
1.  Menyiapkan kondisi siswa, kelas, 

media, dll. 
2.  Membahas PR. 
3.  Memberikan apersepsi berkaitan 

dengan materi. 
Kegiatan Inti 
1.  Eksplorasi 

a.  Guru menjelaskan sifat-sifat 
persegi panjang menggunakan 
media gambar. 

b.  Sambil menyimak penjelasan  
materi pelajaran dari guru, 
siswa belajar dari buku sumber 
belajar. 

2.  Elaborasi 
a.  Guru membentuk beberapa 

kelompok siswa, satu 
kelompok terdiri dari 2-3 
siswa. 

b.  Guru menyuruh siswa 
membaca kembali materi 

4.1.3Menemukan 
sifat-sifat 
bangun 
datar 
segitiga. 

4.1.4 Menyebut-
kan jenis-
jenis 
segitiga 
menurut 
panjang sisi 
dan besar 
sudutnya. 

Tertulis 3 jp x 35 menit 1.  Buku Cerdas Berhitung 
Matematika untuk SD/MI 
Kelas III. Pengarang Nur 
Fajariyah, dkk. Penerbit 
Departemen Pendidikan 
Nasional pada tahun 2008. 

2.  Bagan Mind Mapping. 
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pelajaran, kemudian 
didiskusikan. 

c.  Tiap kelompok membuat bagan 
mind mapping dengan topik 
segitiga. 

d.  Setelah seluruh kelompok 
mengumpulkan dan 
melaporkan hasil pekerjaan 
mereka, guru membandingkan 
bagan mind mapping yang 
dibuat oleh guru. 

e.  Guru bersama siswa menarik 
kesimpulan dari bagan mind 
mapping yang telah dibuat. 

3.  Konfirmasi 
a.  Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa yang ingin 
bertanya tentang materi yang 
telah diajarkan.  

b.  Guru dan siswa saling bertanya 
jawab tentang hal-hal yang 
belum dimengerti oleh siswa. 

Kegiatan Penutup  
1.  Guru memberikan tes evaluasi. 
2.  Guru menutup pelajaran. 
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Lampiran 7 

SILABUS PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA KELAS III SD 

(KELOMPOK EKSPERIMEN)  
Nama Sekolah   : SD Negeri 06 Tegalsari 

Mata Pelajaran   : Matematika  

Kelas / Semester   : III / 2 (Genap) 

Standar Kompetensi   : 4. Memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana. 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Bentuk 

Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 

4.1 Mengidentifikasi 
berbagai bangun 
datar sederhana 
menurut sifat dan 
unsurnya. 

Unsur dan sifat-
sifat bangun 
datar sederhana 
(persegi, 
persegi 
panjang, dan 
segitiga). 

Kegiatan Awal  
1.  Menyiapkan kondisi siswa, kelas, 

media, dll. 
2.  Mengadakan pre-test untuk 

mengukur kemampuan kognitif 
awal siswa terhadap materi 
pelajaran. 

3.  Memberikan apersepsi berkaitan 
dengan materi. 

Kegiatan Inti 
1.  Eksplorasi 

a.  Guru menjelaskan unsur-unsur 
bangun datar yaitu sisi dan 
sudut serta sifat-sifat persegi 
menggunakan media slide 
presentasi. 

b.  Sambil menyimak penjelasan  
materi pelajaran dari guru, 
siswa belajar dari buku sumber 

4.1.1 Menemukan 
sifat-sifat 
bangun 
datar 
persegi. 

Tertulis 
 
 
 
 
 

3 jp x 35 menit 1.  Buku Cerdas Berhitung 
Matematika untuk SD/MI 
Kelas III. Pengarang Nur 
Fajariyah, dkk. Penerbit 
Departemen Pendidikan 
Nasional pada tahun 2008. 

2.  Bagan Mind Mapping. 

128 



131 
 

 

belajar. 
2.  Elaborasi 

a.  Guru membentuk beberapa 
kelompok siswa, satu 
kelompok terdiri dari 2-3 
siswa. 

b.  Guru memberi contoh cara 
membuat bagan mind mapping 
dengan topik persegi. 

c.  Guru menyuruh siswa 
membaca kembali materi 
pelajaran, kemudian 
didiskusikan. 

d.  Tiap kelompok membuat bagan 
mind mapping dengan topik 
persegi. 

e.  Setelah seluruh kelompok 
mengumpulkan dan 
melaporkan hasil pekerjaan 
mereka, guru membandingkan 
bagan mind mapping yang 
dibuat oleh guru. 

f.  Guru bersama siswa menarik 
kesimpulan dari bagan mind 
mapping yang telah dibuat. 

3.  Konfirmasi 
a.  Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa yang ingin 
bertanya tentang materi yang 
telah diajarkan.  

b.  Guru dan siswa saling bertanya 
jawab tentang hal-hal yang 
belum dimengerti oleh siswa. 

Kegiatan Penutup  
1.  Guru memberikan pekerjaan rumah 

(PR) pada siswa untuk dikerjakan 
secara individu. 

2.  Guru menutup pelajaran. 
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SILABUS PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA KELAS III SD 

(KELAS EKSPERIMEN) 
Nama Sekolah   : SD Negeri 06 Tegalsari 

Mata Pelajaran   : Matematika  

Kelas / Semester   : III / 2 (Genap) 

Standar Kompetensi   : 4. Memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana. 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Bentuk 

Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 

4.1 Mengidentifikasi 
berbagai bangun 
datar sederhana 
menurut sifat dan 
unsurnya. 

Unsur dan sifat-
sifat bangun 
datar sederhana 
(persegi, 
persegi 
panjang, dan 
segitiga). 

Kegiatan Awal  
1.  Menyiapkan kondisi siswa, kelas, 

media, dll. 
2.  Membahas PR. 
3.  Memberikan apersepsi berkaitan 

dengan materi. 
Kegiatan Inti 
1.  Eksplorasi 

a.  Guru menjelaskan sifat-sifat 
persegi panjang menggunakan 
media slide presentasi. 

b.  Sambil menyimak penjelasan  
materi pelajaran dari guru, 
siswa belajar dari buku sumber 
belajar. 

2.  Elaborasi 
a.  Guru membentuk beberapa 

kelompok siswa, satu 
kelompok terdiri dari 2-3 
siswa. 

b.  Guru menyuruh siswa 
membaca kembali materi 

4.1.2 Menemukan 
sifat-sifat 
bangun 
datar 
persegi 
panjang. 

Tertulis 2 jp x 35 menit 1.  Buku Cerdas Berhitung 
Matematika untuk SD/MI 
Kelas III. Pengarang Nur 
Fajariyah, dkk. Penerbit 
Departemen Pendidikan 
Nasional pada tahun 2008. 

2.  Bagan Mind Mapping. 
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pelajaran, kemudian 
didiskusikan. 

c.  Tiap kelompok membuat bagan 
mind mapping dengan topik 

 persegi panjang. 
d.  Setelah seluruh kelompok 

mengumpulkan dan 
melaporkan hasil pekerjaan 
mereka, guru membandingkan 
bagan mind mapping yang 
dibuat oleh guru. 

e.  Guru bersama siswa menarik 
kesimpulan dari bagan mind 
mapping yang telah dibuat. 

3.  Konfirmasi 
a.  Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa yang ingin 
bertanya tentang materi yang 
telah diajarkan.  

b.  Guru dan siswa saling bertanya 
jawab tentang hal-hal yang 
belum dimengerti oleh siswa. 

Kegiatan Penutup  
1.  Guru memberikan pekerjaan rumah 

(PR) pada siswa untuk dikerjakan 
secara individu. 

2.  Guru menutup pelajaran. 
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SILABUS PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA KELAS III SD 

(KELAS EKSPERIMEN) 
Nama Sekolah   : SD Negeri 06 Tegalsari 

Mata Pelajaran   : Matematika  

Kelas / Semester   : III / 2 (Genap) 

Standar Kompetensi   : 4. Memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana. 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Bentuk 

Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 

4.1 Mengidentifikasi 
berbagai bangun 
datar sederhana 
menurut sifat dan 
unsurnya. 

Unsur dan sifat-
sifat bangun 
datar sederhana 
(persegi, 
persegi 
panjang, dan 
segitiga). 

Kegiatan Awal  
1.  Menyiapkan kondisi siswa, kelas, 

media, dll. 
2.  Membahas PR. 
3.  Memberikan apersepsi berkaitan 

dengan materi. 
Kegiatan Inti 
1.  Eksplorasi 

a.  Guru menjelaskan sifat-sifat 
persegi panjang menggunakan 
media slide presentasi. 

b.  Sambil menyimak penjelasan  
materi pelajaran dari guru, 
siswa belajar dari buku sumber 
belajar. 

2.  Elaborasi 
a.  Guru membentuk beberapa 

kelompok siswa, satu 
kelompok terdiri dari 2-3 
siswa. 

b.  Guru menyuruh siswa 
membaca kembali materi 

4.1.3 Menemukan 
sifat-sifat 
bangun 
datar 
segitiga. 

4.1.4  Menyebut-
kan jenis-
jenis 
segitiga 
menurut 
panjang sisi 
dan besar 
sudutnya. 

Tertulis 3 jp x 35 menit 1.  Buku Cerdas Berhitung 
Matematika untuk SD/MI 
Kelas III. Pengarang Nur 
Fajariyah, dkk. Penerbit 
Departemen Pendidikan 
Nasional pada tahun 2008. 

2.  Bagan Mind Mapping. 
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pelajaran, kemudian 
didiskusikan. 

c.  Tiap kelompok membuat bagan 
mind mapping dengan topik 
sifat-sifat segitiga dan jenis-
jenis segitiga menurut panjang 
sisi dan besar sudutnya. 

d.  Setelah seluruh kelompok 
mengumpulkan dan 
melaporkan hasil pekerjaan 
mereka, guru membandingkan 
bagan mind mapping yang 
dibuat oleh guru. 

e.  Guru bersama siswa menarik 
kesimpulan dari bagan mind 
mapping yang telah dibuat. 

3.  Konfirmasi 
a.  Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa yang ingin 
bertanya tentang materi yang 
telah diajarkan.  

b.  Guru dan siswa saling bertanya 
jawab tentang hal-hal yang 
belum dimengerti oleh siswa. 

Kegiatan Penutup  
1.  Guru memberikan tes evaluasi. 
2.  Guru menutup pelajaran. 
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Lampiran 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KELOMPOK KONTROL) 

  Sekolah   : SD Negeri 06 Tegalsari 

  Mata Pelajaran  : Matematika 

  Kelas / Semester : III A  / 2 (Genap) 

  Pelaksanaan   : 25 April 2013 

  Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit (3 jam pelajaran) 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana. 

B. Kompetensi Dasar 

4.1  Mengidentifikasi berbagai bangun datar sederhana menurut sifat dan 

unsurnya. 

C. Indikator 

4.1.1 Menemukan sifat-sifat bangun datar persegi. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1.  Setelah guru menjelaskan definisi sisi dan sudut dengan menggunakan 

media slide presentasi, siswa mampu mengidentifikasi sisi dan sudut suatu 

bangun datar. 

2.  Melalui model mind mapping dan media slide presentasi, siswa mampu 

menemukan sifat-sifat bangun datar persegi. 

E. Materi Pelajaran 

Unsur dan Sifat Bangun Datar 

  Sisi adalah tepi atau ruas yang membatasi suatu bidang.   

 
 
 
 
 
 
  
 
Bangun ABCD memiliki 4 sisi yaitu : Sisi AB, Sisi BC, Sisi CD, dan Sisi AD. 

sisi

sisi

sisi

sisi 
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   Tentukan mana sisi-sisi dari bangun datar di bawah ini! 
 
 
 
 
  
 
 Sudut adalah pojok atau bangun yang dibuat oleh dua garis yang 
berpotongan di sekitar titik potongnya. Sudut terdiri dari sudut siku-siku 
(besarnya 900), sudut lancip (besarnya kurang dari 900), sudut tumpul (besarnya 
lebih dari 900) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Bangun ABCD memiliki 4 sudut yaitu : Sudut A, Sudut B, Sudut C, dan Sudut 
D. Tentukan mana sudut-sudut dari bangun datar di bawah ini! Kemudian 
sebutkan jenis sudut tersebut! 
  
 
 
 
 
 
Persegi 

Perhatikan gambar bangun datar di samping!  

  Bangun ABCD memiliki 4 sisi yaitu: Sisi AB, Sisi 

BC, Sisi CD, dan Sisi AD. Bangun ABCD memiliki 4 

sisi yang sama panjang. 

  Bangun ABCD memiliki 4 sudut, seluruhnya sudut 

siku-siku. Bangun yang memiliki 4 sisi yang sama 

panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku disebut 

Persegi. 

F. Model Pembelajaran  

  Model pembelajaran yang digunakan yaitu Model Mind Mapping. 

 

AB 

C 

A B

CD

Sudut Sudut 

Sudut Sudut

AB 

C 

A B

CD

A B 

C D
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G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1.  Kegiatan Awal  

a.  Guru membuka pelajaran dengan salam. 

b. Guru mengecek kehadiran siswa. 

c.  Guru mengadakan pre-test untuk mengukur kemampuan kognitif awal siswa 

terhadap materi pelajaran. 

d. Guru mengadakan apersepsi. 

e.  Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

2.  Kegiatan Inti  

a. Eksplorasi 

1)  Guru menjelaskan materi pelajaran dibantu dengan media gambar. 

2)  Sambil menyimak penjelasan materi pelajaran dari guru, siswa belajar 

dari buku sumber belajar. 

3)  Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal 

yang masih kurang dipahami. 

b.  Elaborasi 

1)  Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, satu kelompok terdiri 

dari 2-3 siswa. 

2)  Guru menjelaskan cara membuat bagan mind mapping. Contoh cara 

membuat mind mapping dengan topik persegi: 

a)  Tuliskan topik atau tema persegi pada bagian tengah kertas kosong 

yang diletakan mendatar. 

b)  Buatlah gambar persegi di dekat topik atau tema persegi. 

c) Buatlah topik-topik cabang yang berhubungan dengan topik utama 

yaitu persegi. Misalnya topik cabang 4 sudut yang berbentuk siku-siku 

dan seluruh sisi sama panjang. 

d)  Lebih baik lagi jika ditambahkan gambar atau kode-kode sederhana 

untuk setiap topik cabang. 

e)  Cari hubungan antara topik cabang dengan topik utama. Gambar 

hubungan dengan membuat garis lengkung yang menghubungkan 

antara topik cabang dengan topik utama menggunakan pensil warna. 
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f)  Sisakan ruangan kosong pada kertas untuk penambahan 

tema/gagasan/topik. Ruang kosong ini digunakan untuk menempatkan 

ide yang tiba-tiba muncul. 

3)  Guru meminta siswa membaca kembali materi yang telah diajarkan, 

kemudian didiskusikan.  

4)  Tiap kelompok membuat bagan mind mapping dengan topik persegi. 

5)  Tiap kelompok menunjukkan bagan mind mapping hasil pekerjaan 

mereka dan menjelaskan bagan tersebut kepada teman sekelasnya. 

6)  Setelah seluruh kelompok selesai melaporkan hasil pekerjaan mereka, 

guru membandingkan bagan mind mapping yang dibuat oleh siswa 

dengan bagan mind mapping yang dibuat oleh guru. 

7)  Guru bersama siswa menarik kesimpulan sifat-sifat bangun datar persegi 

berdasarkan bagan mind mapping yang telah dibuat. 

8)  Guru memberi pujian kepada kelompok yang membuat bagan yang 

paling baik. 

c.  Konfirmasi 

1)  Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin bertanya tentang 

materi yang telah diajarkan.  

2)  Guru dan siswa saling bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

dimengerti oleh siswa. 

3.  Kegiatan Penutup  

a.  Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran. 

b.  Guru memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa. 

c.  Guru menutup pelajaran. 

H. Media dan Sumber Belajar 

     Media   : Gambar dan Bagan Mind Mapping 

     Sumber Belajar  : Buku Pelajaran Matematika Kelas III SD / MI 

I.  Penilaian / Evaluasi 

1. Penilaian Awal  

a.  Jenis Penilaian  : Tertulis 

b.  Instrumen Penilaian  : Soal-soal tes, kunci jawaban, lembar  
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        jawab, dan pedoman penilaian. 

c.  Bentuk   : Pilihan ganda. 

2.  Penilaian Proses 

a.  Jenis Penilaian  : Tertulis 

b.  Instrumen Penilaian  : Lembar Kerja Siswa dan Pedoman  

        Penilaian. 

c.  Bentuk    : Proyek 

3. Penilaian Akhir   : Pekerjaan rumah, membuat gambar  

          persegi ABCD dengan panjang sisi 5 cm. 

       
        Tegalsari, 25 April 2013 
Guru Kelas III A     Peneliti 
 
 
 
 
SISWO HARTOYO, S. Pd SD   DENY IRAWAN 
NIP. 19581226 197911 1 001    NIM. 1401409308 
 
 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Tegalsari 

 
 
 
 
 

SUHARTOYO, S. Pd 
NIP. 19660415 199103 1 010 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 
Petunjuk: 
1.  Buatlah bagan mind mapping dengan topik / tema persegi! 
2.  Gunakan bahasa yang baik dan benar!  
3.  Berilah variasi warna pada bagan agar lebih menarik! 
4.  Hubungan antar topik utama dengan topik cabang harus jelas! 
5.  Diskusikan dengan kelompokmu sebelum membuat bagan! 
6.  Waktu pengerjaan 20 menit! 

   
IB 
 

  

  
 
 

  

BAGAN MIND MAPPING  
PERSEGI  
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Lembar Penilaian Produk Mind Mapping (Bagan) 
 
 
Tema  : 
 

NO. Nama Kelompok 
Aspek yang Dinilai  Skor 

Total A B C D 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 
Keterangan: 
 
Aspek A : Pembendaharaan kata  
Aspek B : Keakuratan konsep dan istilah ilmiah 
Aspek C : Pengorganisasian informasi yang menunjukkan hubungan antar 
konsep. 
Aspek D  : Variasi warna. 
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Pedoman Penilaian Produk Mind Mapping (Bagan) 
 
Aspek pembendaharaan kata (A) 
 

Skor Deskriptor 
4 Semua konsep / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping. 
3 75%-99% konsep / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping 
2 50%-74% konsep / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping 
1  <50% / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping 

 
Aspek keakuratan konsep dan istilah ilmiah (B) 
 

Skor Deskriptor 
4 Siswa memahami seluruh konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping 
3 Siswa memahami 75%-99% konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping 
2 Siswa memahami 50%-74% konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping 
1  Siswa memahami <50% konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping. 
 
Aspek pengorganisasian informasi yang menunjukkan hubungan antar konsep (C) 
 

Skor Deskriptor 
4 Seluruh hubungan antar konsep sangat jelas dan saling mendukung. 
3 1%-25% hubungan antar konsep tidak jelas dan tidak saling 

mendukung. 
2 26-50% hubungan antar konsep tidak kelas dan tidak saling 

mendukung. 
1  >50% hubungan antar konsep tidak jelas dan tidak saling mendukung. 

 
Aspek variasi warna (D) 

Skor Deskriptor 
4 Menggunakan 4 warna atau lebih pada bagan. 
3 Menggunakan 3 warna pada bagan. 
2 Menggunakan 2 warna pada bagan. 
1  Menggunakan 1 warna pada bagan. 

 
Nilai =  

 
Skor Maksimal = 16 
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Lampiran 9 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KELOMPOK KONTROL) 

 

   Sekolah   : SD Negeri 06 Tegalsari 

  Mata Pelajaran  : Matematika 

  Kelas / Semester : III A  / 2 (Genap) 

  Pelaksanaan   : 26 April 2013 

    Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit ( 2 jam pelajaran) 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana. 

B. Kompetensi Dasar 

4.1  Mengidentifikasi berbagai bangun datar sederhana menurut sifat dan 

unsurnya. 

C. Indikator 

4.1.2 Menemukan sifat-sifat bangun datar persegi panjang. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1.  Melalui model mind mapping dan media gambar, siswa mampu menemukan 

sifat-sifat bangun datar persegi panjang. 

2.  Melalui penugasan, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat bangun datar persegi 

panjang.  

E. Materi Pelajaran 

Persegi Panjang. 

Perhatikan gambar bangun datar di samping! 

Bangun ABCD memiliki 4 sisi yaitu: Sisi AB, Sisi 

BC, Sisi CD, dan Sisi AD. Sisi AB dengan CD 

sama panjang, Sisi AD dengan BC juga sama 

panjang. Tetapi sisi AB dengan AD tidak sama 

panjang. Dua pasang sisi yang berhadapan sama 

panjang yaitu AB = CD sedangkan AD = BC. 
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Bangun ABCD memiliki 4 sudut, seluruhnya sudut siku-siku. Bangun yang 

memiliki 4 sudut siku-siku dan sisi yang berhadapan sama panjang disebut 

Persegi Panjang. 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1.  Kegiatan Awal  

a.  Guru membuka pelajaran dengan salam. 

b. Guru mengecek kehadiran siswa. 

c.  Guru mengoreksi hasil pekerjaan rumah siswa. 

d. Guru mengadakan apersepsi. 

e.  Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

2.  Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1)  Guru menjelaskan materi pelajaran dibantu dengan media gambar. 

2)  Sambil menyimak penjelasan materi pelajaran dari guru, siswa belajar 

dari buku sumber belajar. 

3)  Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal 

yang masih kurang dipahami. 

b.  Elaborasi 

1)  Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, satu kelompok terdiri 

dari 2-3 siswa. 

2)  Guru menyuruh siswa membuat bagan Mind Mapping  dengan topik 

persegi panjang. 

3)  Guru menyuruh siswa membaca kembali materi yang telah diajarkan, 

kemudian didiskusikan.  

4)  Tiap kelompok membuat bagan mind mapping dengan topik persegi 

panjang. 

5)  Tiap kelompok menunjukkan bagan mind mapping hasil pekerjaan 

mereka dan menjelaskan bagan tersebut kepada teman sekelasnya. 

6)  Setelah seluruh kelompok selesai melaporkan hasil pekerjaan mereka, 

guru membandingkan bagan mind mapping yang dibuat oleh siswa 

dengan bagan mind mapping yang dibuat oleh guru. 



144 
 

 

7)  Guru bersama siswa menarik kesimpulan sifat-sifat bangun datar persegi 

panjang berdasarkan bagan mind mapping yang telah dibuat. 

8)  Guru memberi pujian kepada kelompok yang membuat bagan yang 

paling baik. 

c.  Konfirmasi 

1)  Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin bertanya tentang 

materi yang telah diajarkan.  

2)  Guru dan siswa saling bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

dimengerti oleh siswa. 

3.  Kegiatan Penutup  

a.  Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran. 

b.  Guru memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa. 

c.  Guru menutup pelajaran. 

H. Media dan Sumber Belajar 

     Media   : Gambar dan Bagan Mind Mapping 

     Sumber Belajar  : Buku Pelajaran Matematika Kelas III SD / MI 

I.  Penilaian / Evaluasi 

1. Penilaian Awal (Tidak Ada) 

2.  Penilaian Proses 

a.  Jenis Penilaian : Tertulis 

b.  Instrumen Penilaian : Lembar Kerja Siswa dan Pedoman Penilaian. 

c.  Bentuk   : Proyek 

3. Penilaian Akhir  : Pekerjaan rumah, membuat gambar persegi  

        panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 5 cm. 

         
        Tegalsari, 26 April 2013 
Guru Kelas III      Peneliti 
 
 
 
 
SISWO HARTOYO, S. Pd SD   DENY IRAWAN 
NIP. 19581226 197911 1 001    NIM. 1401409308 
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Tegalsari 

 
 
 
 
 

SUHARTOYO, S. Pd 
NIP. 19660415 199103 1 010 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 
Petunjuk: 
1.  Buatlah bagan mind mapping dengan topik / tema persegi panjang! 
2.  Gunakan bahasa yang baik dan benar!  
3.  Berilah variasi warna pada bagan agar lebih menarik! 
4.  Hubungan antar topik utama dengan topik cabang harus jelas! 
5.  Diskusikan dengan kelompokmu sebelum membuat bagan! 
6.  Waktu pengerjaan 20 menit! 

   
  
 
 
 
  
 
 
 
 

BAGAN MIND MAPPING  
PERSEGI PANJANG 
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Lembar Penilaian Produk Mind Mapping (Bagan) 
 
Tema  : 
 

NO. Nama Kelompok 
Aspek yang Dinilai  Skor 

Total A B C D 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 
Keterangan: 
Aspek A : Pembendaharaan kata  
Aspek B : Keakuratan konsep dan istilah ilmiah 
Aspek C : Pengorganisasian informasi yang menunjukkan hubungan antar konsep. 
Aspek D : Variasi warna. 
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Pedoman Penilaian Produk Mind Mapping (Bagan) 
Aspek pembendaharaan kata (A) 
 

Skor Deskriptor 
4 Semua konsep / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping. 
3 75%-99% konsep / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping 
2 50%-74% konsep / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping 
1  <50% / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping 

 
Aspek keakuratan konsep dan istilah ilmiah (B) 
 

Skor Deskriptor 
4 Siswa memahami seluruh konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping 
3 Siswa memahami 75%-99% konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping 
2 Siswa memahami 50%-74% konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping 
1  Siswa memahami <50% konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping. 
 
Aspek pengorganisasian informasi yang menunjukkan hubungan antar konsep (C) 
 

Skor Deskriptor 
4 Seluruh hubungan antar konsep sangat jelas dan saling mendukung. 
3 1%-25% hubungan antar konsep tidak jelas dan tidak saling 

mendukung. 
2 26-50% hubungan antar konsep tidak kelas dan tidak saling 

mendukung. 
1  >50% hubungan antar konsep tidak jelas dan tidak saling mendukung. 

 
Aspek variasi warna (D) 
 

Skor Deskriptor 
4 Menggunakan 4 warna atau lebih pada bagan. 
3 Menggunakan 3 warna pada bagan. 
2 Menggunakan 2 warna pada bagan. 
1  Menggunakan 1 warna pada bagan. 

 
Nilai =  

 
Skor Maksimal = 16 
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Lampiran 10 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(KELOMPOK KONTROL) 
 

  Sekolah   : SD Negeri 06 Tegalsari 

  Mata Pelajaran  : Matematika 

  Kelas / Semester : III A  / 2 (Genap) 

  Pelaksanaan   : 30 April 2013 

  Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit ( 3 jam pelajaran) 

A. Standar Kompetensi 

4. Memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana. 

B. Kompetensi Dasar 

4.1  Mengidentifikasi berbagai bangun datar sederhana menurut sifat dan 

unsurnya. 

C. Indikator 

4.1.3  Menemukan sifat-sifat bagun datar segitiga. 

4.1.4  Menyebutkan jenis-jenis segitiga menurut panjang sisi dan besar 

sudutnya. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1.  Melalui model mind mapping dan media gambar, siswa mampu menemukan 

sifat-sifat bangun datar segitiga.  

2.  Setelah guru menjelaskan jenis-jenis segitiga menurut panjang sisi dan besar 

sudutnya, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis segitiga yaitu segitiga sama 

sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. 

E. Materi Pelajaran 

Segitiga 

Perhatikan gambar bangun datar di samping! 

Bangun ABC memiliki 3 sisi yaitu: Sisi AB, Sisi BC, 

dan Sisi AC.  

Bangun ABC memiliki 3 sudut yaitu sudut A, sudut B, 

dan sudut C. 
A B

C



150 
 

 

Bangun yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut disebut Segitiga. 

Menurut panjang sisi dan besar sudutnya, segitiga terdiri dari: 

a.  Segitiga Sama Sisi 

  Yaitu segitiga yang memiliki 3 sisi yang sama panjang dan 3 sudut yang 

sama besar.  

b.  Segitiga Sama Kaki 

  Yaitu segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang dan 2 sudut yang 

sama besar. 

c.  Segitiga Siku-Siku 

  Yaitu segitiga yang tidak memiliki sisi yang sama panjang dan salah satu 

sudutnya berbentuk sudut siku-siku.  

 

  

 

 

 

    Segitiga Sama         Segitiga Sama     Segitiga 

 Sisi    Kaki    Siku-Siku 

F. Model Pembelajaran  

  Model pembelajaran yang digunakan yaitu Model Mind Mapping. 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1.  Kegiatan Awal  

a.  Guru membuka pelajaran dengan salam. 

b. Guru mengecek kehadiran siswa. 

c.  Guru mengoreksi hasil pekerjaan rumah siswa. 

d. Guru mengadakan apersepsi. 

e.  Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1)  Guru menjelaskan materi pelajaran dibantu dengan media gambar. 

BA 

C 

A B

C

A  B

C 
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2)  Sambil menyimak penjelasan materi pelajaran dari guru, siswa belajar 

dari buku sumber belajar. 

3)  Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal 

yang masih kurang dipahami. 

b.  Elaborasi 

1)  Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, satu kelompok terdiri 

dari 2-3 siswa. 

2)  Guru menyuruh siswa membuat bagan Mind Mapping  dengan topik 

segitiga. 

3)  Guru menyuruh siswa membaca kembali materi yang telah diajarkan, 

kemudian didiskusikan.  

4)  Tiap kelompok membuat bagan mind mapping dengan topik segitiga. 

5)  Tiap kelompok menunjukkan bagan mind mapping hasil pekerjaan 

mereka dan menjelaskan bagan tersebut kepada teman sekelasnya. 

6)  Setelah seluruh kelompok selesai melaporkan hasil pekerjaan mereka, 

guru membandingkan bagan mind mapping yang dibuat oleh siswa 

dengan bagan mind mapping yang dibuat oleh guru. 

7)  Guru bersama siswa menarik kesimpulan sifat-sifat bangun datar segitiga 

dan jenis-jenis segitiga berdasarkan bagan mind mapping yang telah 

dibuat. 

8)  Guru memberi pujian kepada kelompok yang membuat bagan yang 

paling baik. 

c.  Konfirmasi 

1)  Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin bertanya tentang 

materi yang telah diajarkan.  

2)  Guru dan siswa saling bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

dimengerti oleh siswa. 

3.  Kegiatan Penutup  

a.  Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran. 

b.  Guru mengadakan tes formatif. 

c.  Guru menutup pelajaran. 
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H. Media dan Sumber Belajar 

     Media   : Gambar dan Bagan Mind Mapping 

     Sumber Belajar  : Buku Pelajaran Matematika Kelas III SD / MI 

I.  Penilaian / Evaluasi 

1. Penilaian Awal (Tidak Ada) 

2.  Penilaian Proses 

a.  Jenis Penilaian  : Tertulis 

b.  Instrumen Penilaian  : Lembar Kerja Siswa dan Pedoman  

        Penilaian. 

c.  Bentuk    : Proyek 

3. Penilaian Akhir     

a.  Jenis Penilaian  : Tertulis (Tes Formatif) 

b.  Instrumen Penilaian  : Soal-soal tes,  kunci jawaban, lembar  

  jawab, dan pedoman penilaian. 

c.  Bentuk    : Pilihan Ganda. 

 

       Tegalsari, 30 April 2013 
Guru Kelas III      Peneliti 
 
 
 
 
SISWO HARTOYO, S. Pd SD   DENY IRAWAN 
NIP. 19581226 197911 1 001    NIM. 1401409308 
 
 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Tegalsari 

 
 
 
 
 

SUHARTOYO, S. Pd 
NIP. 19660415 199103 1 010 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Petunjuk: 
1.  Buatlah bagan mind mapping dengan topik / tema segitiga! 
2.  Gunakan bahasa yang baik dan benar!  
3.  Berilah variasi warna pada bagan agar lebih menarik! 
4.  Hubungan antar topik utama dengan topik cabang harus jelas! 
5.  Diskusikan dengan kelompokmu sebelum membuat bagan! 
6.  Waktu pengerjaan 20 menit! 

   
IB 
 

  

BAGAN MIND MAPPING  

SEGITIGA 
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Lembar Penilaian Produk Mind Mapping (Bagan) 
 
Tema  : 
 

NO. Nama Kelompok 
Aspek yang Dinilai  Skor 

Total A B C D 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 
Keterangan: 
 
Aspek A : Pembendaharaan kata  
Aspek B : Keakuratan konsep dan istilah ilmiah 
Aspek C : Pengorganisasian informasi yang menunjukkan hubungan antar konsep. 
Aspek D : Variasi warna. 
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Pedoman Penilaian Produk Mind Mapping (Bagan) 
 
Aspek pembendaharaan kata (A) 
 

Skor Deskriptor 
4 Semua konsep / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping. 
3 75%-99% konsep / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping 
2 50%-74% konsep / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping 
1  <50% / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping 

 
Aspek keakuratan konsep dan istilah ilmiah (B) 
 

Skor Deskriptor 
4 Siswa memahami seluruh konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping 
3 Siswa memahami 75%-99% konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping 
2 Siswa memahami 50%-74% konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping 
1  Siswa memahami <50% konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping. 
 
Aspek pengorganisasian informasi yang menunjukkan hubungan antar konsep (C) 
 

Skor Deskriptor 
4 Seluruh hubungan antar konsep sangat jelas dan saling mendukung. 
3 1%-25% hubungan antar konsep tidak jelas dan tidak saling 

mendukung. 
2 26-50% hubungan antar konsep tidak kelas dan tidak saling 

mendukung. 
1  >50% hubungan antar konsep tidak jelas dan tidak saling mendukung. 

 
Aspek variasi warna (D) 

Skor Deskriptor 
4 Menggunakan 4 warna atau lebih pada bagan. 
3 Menggunakan 3 warna pada bagan. 
2 Menggunakan 2 warna pada bagan. 
1  Menggunakan 1 warna pada bagan. 

 
Nilai =  

 
Skor Maksimal = 16 
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Lampiran 11 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KELOMPOK EKSPERIMEN) 

   Sekolah   : SD Negeri 06 Tegalsari 

  Mata Pelajaran  : Matematika 

  Kelas / Semester : III B  / 2 (Genap) 

  Pelaksanaan   : 25 April 2013 

    Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit (3 jam pelajaran) 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana. 

B. Kompetensi Dasar 

4.1  Mengidentifikasi berbagai bangun datar sederhana menurut sifat dan 

unsurnya. 

C. Indikator 

4.1.1 Menemukan sifat-sifat bangun datar persegi. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1.  Setelah guru menjelaskan definisi sisi dan sudut dengan menggunakan 

media slide presentasi, siswa mampu mengidentifikasi sisi dan sudut suatu 

bangun datar. 

2.  Melalui model mind mapping dan media slide presentasi, siswa mampu 

menemukan sifat-sifat bangun datar persegi. 

E. Materi Pelajaran 

Unsur dan Sifat Bangun Datar 

  Sisi adalah tepi atau ruas yang membatasi suatu bidang.   

 
 
 
 
 
 
  
 

sisi

sisi

sisi

sisi 
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Bangun ABCD memiliki 4 sisi yaitu : Sisi AB, Sisi BC, Sisi CD, dan Sisi AD. 

Tentukan mana sisi-sisi dari bangun datar di bawah ini! 
 
 
 
 
  
 
 Sudut adalah pojok atau bangun yang dibuat oleh dua garis yang 

berpotongan di sekitar titik potongnya. Sudut terdiri dari sudut siku-siku 

(besarnya 900), sudut lancip (besarnya kurang dari 900), sudut tumpul (besarnya 

lebih dari 900) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Bangun ABCD memiliki 4 sudut yaitu : Sudut A, Sudut B, Sudut C, dan Sudut 

D. Tentukan mana sudut-sudut dari bangun datar di bawah ini! Kemudian 

sebutkan jenis sudut tersebut! 

  
 
 
 
 
 
Persegi 

Perhatikan gambar bangun datar di samping!  

Bangun datar ABCD memiliki 4 sisi yaitu: Sisi AB, Sisi 

BC, Sisi CD, dan Sisi AD. Bangun datar ABCD 

memiliki 4 sisi yang sama panjang. Bangun datar ABCD 

memiliki 4 sudut, seluruhnya sudut siku-siku. Bangun 

datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 

memiliki 4 sudut siku-siku disebut Persegi. 

AB 

C 

A B

CD

Sudut Sudut 

Sudut Sudut

AB 

C 

A B

CD

A B 

C D
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F. Model Pembelajaran  

 Model pembelajaran yang digunakan yaitu Model Mind Mapping. 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1.  Kegiatan Awal  

a.  Guru membuka pelajaran dengan salam. 

b. Guru mengecek kehadiran siswa. 

c.  Guru mengadakan pre-test untuk mengukur kemampuan kognitif awal siswa 

terhadap materi pelajaran. 

d. Guru mengadakan apersepsi. 

e.  Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

2.  Kegiatan Inti  

a. Eksplorasi 

1)  Guru menjelaskan materi pelajaran dibantu dengan media slide 

presentasi. 

2)  Sambil menyimak penjelasan materi pelajaran dari guru, siswa belajar 

dari buku sumber belajar. 

3)  Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal 

yang masih kurang dipahami. 

b.  Elaborasi 

1)  Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, satu kelompok terdiri 

dari 2-3 siswa. 

2)  Guru menjelaskan cara membuat bagan mind mapping. Contoh cara 

membuat mind mapping dengan topik persegi: 

a)  Tuliskan topik atau tema persegi pada bagian tengah kertas kosong 

yang diletakan mendatar. 

b)  Buatlah gambar persegi di dekat topik atau tema persegi. 

c) Buatlah topik-topik cabang yang berhubungan dengan topik utama 

yaitu persegi. Misalnya topik cabang 4 sudut yang berbentuk siku-siku 

dan seluruh sisi sama panjang. 

d)  Lebih baik lagi jika ditambahkan gambar atau kode-kode sederhana 

untuk setiap topik cabang. 
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e)  Cari hubungan antara topik cabang dengan topik utama. Gambar 

hubungan dengan membuat garis lengkung yang menghubungkan 

antara topik cabang dengan topik utama menggunakan pensil warna. 

f)  Sisakan ruangan kosong pada kertas untuk penambahan 

tema/gagasan/topik. Ruang kosong ini digunakan untuk menempatkan 

ide yang tiba-tiba muncul. 

3)  Guru meminta siswa membaca kembali materi yang telah diajarkan, 

kemudian didiskusikan.  

4)  Tiap kelompok membuat bagan mind mapping dengan topik persegi. 

5)  Tiap kelompok menunjukkan bagan mind mapping hasil pekerjaan 

mereka dan menjelaskan bagan tersebut kepada teman sekelasnya. 

6)  Setelah seluruh kelompok selesai melaporkan hasil pekerjaan mereka, 

guru membandingkan bagan mind mapping yang dibuat oleh siswa 

dengan bagan mind mapping yang dibuat oleh guru. 

7)  Guru bersama siswa menarik kesimpulan sifat-sifat bangun datar persegi 

berdasarkan bagan mind mapping yang telah dibuat. 

8)  Guru memberi pujian kepada kelompok yang membuat bagan yang 

paling baik. 

c.  Konfirmasi 

1)  Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin bertanya tentang 

materi yang telah diajarkan.  

2)  Guru dan siswa saling bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

dimengerti oleh siswa. 

3.  Kegiatan Penutup  

a.  Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran. 

b.  Guru memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa. 

c.  Guru menutup pelajaran. 

H. Media dan Sumber Belajar 

     Media   : Slide Presentasi dan Bagan Mind Mapping 

     Sumber Belajar  : Buku Pelajaran Matematika Kelas III SD / MI 
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I.  Penilaian / Evaluasi 

1. Penilaian Awal  

a.  Jenis Penilaian  : Tertulis 

b.  Instrumen Penilaian  : Soal-soal tes, kunci jawaban, lembar  

        jawab, dan pedoman penilaian. 

c.  Bentuk   : Pilihan ganda. 

2.  Penilaian Proses 

a.  Jenis Penilaian  : Tertulis 

b.  Instrumen Penilaian  : Lembar Kerja Siswa dan Pedoman  

        Penilaian. 

c.  Bentuk    : Proyek 

3. Penilaian Akhir   : Pekerjaan rumah, membuat gambar persegi 

         dengan panjang sisi 5 cm.  

       
        Tegalsari, 25 April 2013 
Guru Kelas III      Peneliti 
 
 
 
 
CHOMSATUN, S. Pd     DENY IRAWAN 
NIP.   -     NIM. 1401409308 
 
 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Tegalsari 

 
 
 
 
 

SUHARTOYO, S. Pd 
NIP. 19660415 199103 1 010 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Petunjuk: 
1.  Buatlah bagan mind mapping dengan topik / tema persegi! 
2.  Gunakan bahasa yang baik dan benar!  
3.  Berilah variasi warna pada bagan agar lebih menarik! 
4.  Hubungan antar topik utama dengan topik cabang harus jelas! 
5.  Diskusikan dengan kelompokmu sebelum membuat bagan! 
6.  Waktu pengerjaan 20 menit! 

   
 

 

  

BAGAN MIND MAPPING  

PERSEGI  
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Lembar Penilaian Produk Mind Mapping (Bagan) 
Tema  : 
 

NO. Nama Kelompok 
Aspek yang Dinilai  Skor 

Total A B C D 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 
Keterangan: 
 
Aspek A : Pembendaharaan kata  
Aspek B : Keakuratan konsep dan istilah ilmiah 
Aspek C : Pengorganisasian informasi yang menunjukkan hubungan antar konsep. 
Aspek D : Variasi warna. 
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Pedoman Penilaian Produk Mind Mapping (Bagan) 
 
Aspek pembendaharaan kata (A) 
 

Skor Deskriptor 
4 Semua konsep / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping. 
3 75%-99% konsep / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping 
2 50%-74% konsep / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping 
1  <50% / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping 

 
Aspek keakuratan konsep dan istilah ilmiah (B) 
 

Skor Deskriptor 
4 Siswa memahami seluruh konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping 
3 Siswa memahami 75%-99% konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping 
2 Siswa memahami 50%-74% konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping 
1  Siswa memahami <50% konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping. 
 
Aspek pengorganisasian informasi yang menunjukkan hubungan antar konsep (C) 
 

Skor Deskriptor 
4 Seluruh hubungan antar konsep sangat jelas dan saling mendukung. 
3 1%-25% hubungan antar konsep tidak jelas dan tidak saling 

mendukung. 
2 26-50% hubungan antar konsep tidak kelas dan tidak saling 

mendukung. 
1  >50% hubungan antar konsep tidak jelas dan tidak saling mendukung. 

 
Aspek variasi warna (D) 
 

Skor Deskriptor 
4 Menggunakan 4 warna atau lebih pada bagan. 
3 Menggunakan 3 warna pada bagan. 
2 Menggunakan 2 warna pada bagan. 
1  Menggunakan 1 warna pada bagan. 

 

Nilai =  
 
Skor Maksimal = 16 
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Lampiran 12 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KELOMPOK EKSPERIMEN) 

 

  Sekolah   : SD Negeri 06 Tegalsari 

  Mata Pelajaran  : Matematika 

  Kelas / Semester : III B  / 2 (Genap) 

  Pelaksanaan   : 29 April 2013 

  Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit ( 2 jam pelajaran) 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana. 

B. Kompetensi Dasar 

4.1  Mengidentifikasi berbagai bangun datar sederhana menurut sifat dan 

unsurnya. 

C. Indikator 

4.1.2 Menemukan sifat-sifat bangun datar persegi panjang. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1.  Melalui model mind mapping dan media slide presentasi, siswa mampu 

menemukan sifat-sifat bangun datar persegi panjang. 

2.  Melalui penugasan, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat bangun datar persegi 

panjang.  

E. Materi Pelajaran 

Persegi Panjang. 

Perhatikan gambar bangun datar di samping! 

Bangun ABCD memiliki 4 sisi yaitu: Sisi AB, Sisi 

BC, Sisi CD, dan Sisi AD. Sisi AB dengan CD 

sama panjang, Sisi AD dengan BC juga sama 

panjang. Tetapi sisi AB dengan AD tidak sama 

panjang. Dua pasang sisi yang berhadapan sama 

panjang yaitu AB = CD sedangkan AD = BC. 
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Bangun ABCD memiliki 4 sudut, seluruhnya sudut siku-siku.  

Bangun yang memiliki 4 sudut siku-siku dan sisi yang berhadapan sama panjang 

disebut Persegi Panjang.  

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1.  Kegiatan Awal  

a.  Guru membuka pelajaran dengan salam. 

b. Guru mengecek kehadiran siswa. 

c.  Guru mengoreksi hasil pekerjaan rumah siswa. 

d. Guru mengadakan apersepsi. 

e.  Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

2.  Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1)  Guru menjelaskan materi pelajaran dibantu dengan media slide 

presentasi. 

2)  Sambil menyimak penjelasan materi pelajaran dari guru, siswa belajar 

dari buku sumber belajar. 

3)  Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal 

yang masih kurang dipahami. 

b.  Elaborasi 

1)  Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, satu kelompok terdiri 

dari 2-3 siswa. 

2)  Guru menyuruh siswa membuat bagan Mind Mapping  dengan topik 

persegi panjang. 

3)  Guru menyuruh siswa membaca kembali materi yang telah diajarkan, 

kemudian didiskusikan.  

4)  Tiap kelompok membuat bagan mind mapping dengan topik persegi 

panjang. 

5)  Tiap kelompok menunjukkan bagan mind mapping hasil pekerjaan 

mereka dan menjelaskan bagan tersebut kepada teman sekelasnya. 
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6)  Setelah seluruh kelompok selesai melaporkan hasil pekerjaan mereka, 

guru membandingkan bagan mind mapping yang dibuat oleh siswa 

dengan bagan mind mapping yang dibuat oleh guru. 

7)  Guru bersama siswa menarik kesimpulan sifat-sifat bangun datar persegi 

panjang berdasarkan bagan mind mapping yang telah dibuat. 

8)  Guru memberi pujian kepada kelompok yang membuat bagan yang 

paling baik. 

c.  Konfirmasi 

1)  Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin bertanya tentang 

materi yang telah diajarkan.  

2)  Guru dan siswa saling bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

dimengerti oleh siswa. 

3.  Kegiatan Penutup  

a.  Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran. 

b.  Guru memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa. 

c.  Guru menutup pelajaran. 

H. Media dan Sumber Belajar 

     Media   : Slide Presentasi dan Bagan Mind Mapping 

     Sumber Belajar  : Buku Pelajaran Matematika Kelas III SD / MI 

I.  Penilaian / Evaluasi 

1. Penilaian Awal (Tidak Ada) 

2.  Penilaian Proses 

a.  Jenis Penilaian : Tertulis 

b.  Instrumen Penilaian : Lembar Kerja Siswa dan Pedoman Penilaian. 

c.  Bentuk   : Proyek 

3. Penilaian Akhir  : Pekerjaan rumah, membuat gambar persegi 

        panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 5 cm. 
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       Tegalsari, 29 April 2013 
Guru Kelas III  B     Peneliti 
 
 
 
 
CHOMSATUN, S. Pd     DENY IRAWAN 
NIP.   -     NIM. 1401409308 
 
 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Tegalsari 

 
 
 
 
 

SUHARTOYO, S. Pd 
NIP. 19660415 199103 1 010 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Petunjuk: 
1.  Buatlah bagan mind mapping dengan topik / tema persegi panjang! 
2.  Gunakan bahasa yang baik dan benar!  
3.  Berilah variasi warna pada bagan agar lebih menarik! 
4.  Hubungan antar topik utama dengan topik cabang harus jelas! 
5.  Diskusikan dengan kelompokmu sebelum membuat bagan! 
6.  Waktu pengerjaan 20 menit! 

     

 

 

 

BAGAN MIND MAPPING  

PERSEGI PANJANG 
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Lembar Penilaian Produk Mind Mapping (Bagan) 
Tema  : 
 

NO. Nama Kelompok 
Aspek yang Dinilai  Skor 

Total A B C D 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 
Keterangan: 
 
Aspek A : Pembendaharaan kata  
Aspek B : Keakuratan konsep dan istilah ilmiah 
Aspek C : Pengorganisasian informasi yang menunjukkan hubungan antar konsep. 
Aspek D: Variasi warna. 
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Pedoman Penilaian Produk Mind Mapping (Bagan) 
 
Aspek pembendaharaan kata (A) 
 

Skor Deskriptor 
4 Semua konsep / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping. 
3 75%-99% konsep / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping 
2 50%-74% konsep / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping 
1  <50% / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping 

 
Aspek keakuratan konsep dan istilah ilmiah (B) 
 

Skor Deskriptor 
4 Siswa memahami seluruh konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping 
3 Siswa memahami 75%-99% konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping 
2 Siswa memahami 50%-74% konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping 
1  Siswa memahami <50% konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping. 
 
Aspek pengorganisasian informasi yang menunjukkan hubungan antar konsep (C) 
 

Skor Deskriptor 
4 Seluruh hubungan antar konsep sangat jelas dan saling mendukung. 
3 1%-25% hubungan antar konsep tidak jelas dan tidak saling 

mendukung. 
2 26-50% hubungan antar konsep tidak kelas dan tidak saling 

mendukung. 
1  >50% hubungan antar konsep tidak jelas dan tidak saling mendukung. 

 
Aspek variasi warna (D) 
 

Skor Deskriptor 
4 Menggunakan 4 warna atau lebih pada bagan. 
3 Menggunakan 3 warna pada bagan. 
2 Menggunakan 2 warna pada bagan. 
1  Menggunakan 1 warna pada bagan. 

 

Nilai =  
 
Skor Maksimal = 16 
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Lampiran 13 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(KELOMPOK EKSPERIMEN) 
 

  Sekolah   : SD Negeri 06 Tegalsari 

  Mata Pelajaran  : Matematika 

  Kelas / Semester : III B  / 2 (Genap) 

  Pelaksanaan   : 30 April 2013 

  Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit ( 3 jam pelajaran) 

A. Standar Kompetensi 

4. Memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana. 

B. Kompetensi Dasar 

4.1  Mengidentifikasi berbagai bangun datar sederhana menurut sifat dan 

unsurnya. 

C. Indikator 

4.1.3  Menemukan sifat-sifat bagun datar segitiga. 

4.1.4  Menyebutkan jenis-jenis segitiga menurut panjang sisi dan besar 

sudutnya. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1.  Melalui model mind mapping dan media slide presentasi, siswa mampu 

menemukan sifat-sifat bangun datar segitiga.  

2.  Setelah guru menjelaskan jenis-jenis segitiga menurut panjang sisi dan besar 

sudutnya, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis segitiga yaitu segitiga sama 

sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. 

E. Materi Pelajaran 

  Segitiga 

  Perhatikan gambar bangun datar di samping! 

  Bangun ABC memiliki 3 sisi yaitu: Sisi AB, Sisi 

BC, dan Sisi AC.  

  Bangun ABC memiliki 3 sudut yaitu sudut A, 

sudut B, dan sudut C. 

  Bangun yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut disebut Segitiga. 

A B

C
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  Menurut panjang sisi dan besar sudutnya, segitiga terdiri dari: 

a.  Segitiga Sama Sisi 

  Yaitu segitiga yang memiliki 3 sisi yang sama panjang dan 3 sudut yang 

sama besar.  

b.  Segitiga Sama Kaki 

  Yaitu segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang dan 2 sudut yang 

sama besar. 

c.  Segitiga Siku-Siku 

  Yaitu segitiga yang  memiliki salah satu sudutnya berbentuk sudut siku-

siku.  

 

  

 

 

    Segitiga Sama         Segitiga Sama    Segitiga 

  Sisi    Kaki    Siku-Siku 

F. Model Pembelajaran  

  Model pembelajaran yang digunakan yaitu Model Mind Mapping. 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1.  Kegiatan Awal  

a.  Guru membuka pelajaran dengan salam. 

b. Guru mengecek kehadiran siswa. 

c.  Guru mengoreksi hasil pekerjaan rumah siswa. 

d. Guru mengadakan apersepsi. 

e.  Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1)  Guru menjelaskan materi pelajaran dibantu dengan media slide 

presentasi. 

2)  Sambil menyimak penjelasan materi pelajaran dari guru, siswa belajar 

dari buku sumber belajar. 

BA 

C 

A B

C

A B

C
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3)  Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal 

yang masih kurang dipahami. 

b.  Elaborasi 

1)  Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, satu kelompok terdiri 

dari 2-3 siswa. 

2)  Guru menyuruh siswa membuat bagan Mind Mapping  dengan topik 

segitiga. 

3)  Guru menyuruh siswa membaca kembali materi yang telah diajarkan, 

kemudian didiskusikan.  

4)  Tiap kelompok membuat bagan mind mapping dengan topik segitiga. 

5)  Tiap kelompok menunjukkan bagan mind mapping hasil pekerjaan 

mereka dan menjelaskan bagan tersebut kepada teman sekelasnya. 

6)  Setelah seluruh kelompok selesai melaporkan hasil pekerjaan mereka, 

guru membandingkan bagan mind mapping yang dibuat oleh siswa 

dengan bagan mind mapping yang dibuat oleh guru. 

7)  Guru bersama siswa menarik kesimpulan sifat-sifat bangun datar segitiga 

dan jenis-jenis segitiga berdasarkan bagan mind mapping yang telah 

dibuat. 

8)  Guru memberi pujian kepada kelompok yang membuat bagan yang 

paling baik. 

c.  Konfirmasi 

1)  Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin bertanya tentang 

materi yang telah diajarkan.  

2)  Guru dan siswa saling bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

dimengerti oleh siswa. 

3.  Kegiatan Penutup  

a.  Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran. 

b.  Guru mengadakan tes formatif. 

c.  Guru menutup pelajaran. 

H. Media dan Sumber Belajar 

     Media   : Slide Presentasi dan Bagan Mind Mapping 
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     Sumber Belajar  : Buku Pelajaran Matematika Kelas III SD / MI 

I.  Penilaian / Evaluasi 

1. Penilaian Awal (Tidak Ada) 

2.  Penilaian Proses 

a.  Jenis Penilaian : Tertulis 

b.  Instrumen Penilaian : Lembar Kerja Siswa dan Pedoman Penilaian. 

c.  Bentuk   : Proyek 

3. Penilaian Akhir     

a.  Jenis Penilaian : Tertulis (Tes Formatif) 

b.  Instrumen Penilaian : Soal-soal tes,  kunci jawaban, lembar jawab, dan  

       pedoman penilaian. 

c.  Bentuk   : Pilihan Ganda. 

 

       Tegalsari, 30 April 2013 
Guru Kelas III      Peneliti 
 
 
 
 
CHOMSATUN, S. Pd     DENY IRAWAN 
NIP.   -     NIM. 1401409308 
 
 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Tegalsari 

 
 
 
 
 

SUHARTOYO, S. Pd 
NIP. 19660415 199103 1 010 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Petunjuk: 
1.  Buatlah bagan mind mapping dengan topik / tema segitiga! 
2.  Gunakan bahasa yang baik dan benar!  
3.  Berilah variasi warna pada bagan agar lebih menarik! 
4.  Hubungan antar topik utama dengan topik cabang harus jelas! 
5.  Diskusikan dengan kelompokmu sebelum membuat bagan! 
6.  Waktu pengerjaan 20 menit! 

  
  

 

 

 

 

 

BAGAN MIND MAPPING  

SEGITIGA 
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Lembar Penilaian Produk Mind Mapping (Bagan) 
Tema  : 
  

NO. Nama Kelompok 
Aspek yang Dinilai  Skor 

Total A B C D 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

`8.       

 
Keterangan: 
 
Aspek A : Pembendaharaan kata  
Aspek B : Keakuratan konsep dan istilah ilmiah 
Aspek C : Pengorganisasian informasi yang menunjukkan hubungan antar konsep. 
Aspek D : Variasi warna. 
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Pedoman Penilaian Produk Mind Mapping (Bagan) 
 
Aspek pembendaharaan kata (A) 
 

Skor Deskriptor 
4 Semua konsep / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping. 
3 75%-99% konsep / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping 
2 50%-74% konsep / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping 
1  <50% / istilah tercakup ke dalam Mind Mapping 

 
Aspek keakuratan konsep dan istilah ilmiah (B) 
 

Skor Deskriptor 
4 Siswa memahami seluruh konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping 
3 Siswa memahami 75%-99% konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping 
2 Siswa memahami 50%-74% konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping 
1  Siswa memahami <50% konsep / istilah yang ada dalam Mind 

Mapping. 
 
Aspek pengorganisasian informasi yang menunjukkan hubungan antar konsep (C) 
 

Skor Deskriptor 
4 Seluruh hubungan antar konsep sangat jelas dan saling mendukung. 
3 1%-25% hubungan antar konsep tidak jelas dan tidak saling 

mendukung. 
2 26-50% hubungan antar konsep tidak kelas dan tidak saling 

mendukung. 
1  >50% hubungan antar konsep tidak jelas dan tidak saling mendukung. 

 
Aspek variasi warna (D) 

Skor Deskriptor 
4 Menggunakan 4 warna atau lebih pada bagan. 
3 Menggunakan 3 warna pada bagan. 
2 Menggunakan 2 warna pada bagan. 
1  Menggunakan 1 warna pada bagan. 

 
Nilai =  

 

Skor Maksimal = 16 
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Lampiran 14 
MEDIA GAMBAR 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsur bangun datar 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenis-jenis sudut
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Bagan Mind Mapping tema persegi  
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagan Mind Mapping tema segitiga 
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Bagan Mind Mapping tema persegi panjang 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenis-Jenis segitiga 
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Lampiran 15 
MEDIA SLIDE PRESENTASI 
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Lampiran 16 

KISI-KISI ANGKET UJI COBA 

MINAT BELAJAR MATEMATIKA 

Variabel 

Penelitian 

Indikator Deskriptor Banyaknya 

Item 

Nomor 

Item 

Minat Belajar  Kesukaan - Tidak merasa lelah 

untuk menguasai ilmu 

pengetahuan. 

-Semangat dalam me-

ngerjakan tugas. 

3 

 

 

3 

1, 2, 3 

 

 

4, 5, 6 

 Ketertarikan - Reaksi siswa pada saat 

proses belajar mengajar. 

- Mempelajari hal-hal 

yang sulit dalam 

pelajaran. 

3 

 

3 

7, 8, 9 

 

10, 11, 

12 

 Perhatian - Memberikan perhatian 

yang besar terhadap 

pelajaran. 

- Tidak bermain-main 

ketika pelajaran 

berlangsung 

3 

 

 

3 

13, 14, 

15 

 

16, 17, 

18 

 Keterlibatan - Memiliki rasa ingin 

tahu yang besar. 

- Keinginan mengemba-

ngkan diri. 

- Rasa percaya diri yang 

tinggi. 

- Usaha menemukan 

hal-hal yang baru. 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

19, 20, 

21 

22, 23, 

24 

25, 26, 

27 

28, 29, 

30 
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ANGKET / KUESIONER MINAT BELAJAR MATEMATIKA 

Petunjuk Pengisian: 
1)  Bacalah pernyataan di bawah ini dengan teliti. 
2)  Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Anda paling sesuai, kemudian 

berilah tanda silang (X) pada huruf di lembar jawaban yang tersedia. 
3)  Jawablah sejujur-jujurnya sesuai dengan kata hati Anda yang paling dalam, 

karena apapun jawaban Anda dijamin kerahasiaannya. 
 
1. Matematika adalah mata pelajaran yang sangat saya sukai.  
  a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
2.   Saya senang belajar Matematika ketika di rumah dan di sekolah  
  a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
3.  Matematika itu pelajaran yang sulit dan tidak menyenangkan  
  a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
4.  Tugas-tugas Matematika dari guru selalu saya kerjakan.  
  a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
5.  Lebih baik bermain daripada mengerjakan PR Matematika.  
  a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
6.  Saya semangat jika ada PR Matematika.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
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 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
7.  Saya malas memperhatikan guru ketika sedang mengajar.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
8.  Saya tidak akan menjawab ketika ditanya oleh guru.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
9.  Saya selalu mendengarkan ketika guru sedang mengajar.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
10.Ketika saya menemukan kesulitan, saya akan bertanya kepada guru.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
11. Jika mendapatkan tugas yang sulit, lebih baik mencontek pekerjaan teman.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
12. Saya selalu meminta bantuan keluarga, kalau saya mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan PR Matematika.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
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13. Saat pelajaran Matematika, saya duduk dengan tenang dan memperhatikan. 
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
14. Saya tidak suka jika ada teman yang mengganggu, ketika saya sedang 

memperhatikan guru mengajar.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
15. Saya suka tidur di kelas ketika guru sedang mengajar.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
16. Saya tidak suka jika ada teman sekelas saya ramai ketika pelajaran 

berlangsung.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
17. Saya suka bermain dengan teman sebangku saat pelajaran berlangsung.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
18. Saya suka bercanda dengan teman sebangku saat pelajaran berlangsung.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
19. Saya selalu ingin tahu mengenai apa yang sedang diajarkan oleh guru.  
 a.  Sangat setuju  
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  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
20. Saya tidak peduli dengan apa yang guru ajarkan.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
21. Saya selalu menanyakan hal yang kurang jelas kepada guru.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
22. Saya ingin mengikuti les agar lebih pandai Matematika.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
23. Saya meminjam buku-buku Matematika dari teman untuk dibaca.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
24. Saya hanya belajar Matematika di sekolah.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
25. Saya malu ketika disuruh maju ke depan oleh guru.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
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26. Saya selalu tunjuk jari ketika ada diberi kesempatan untuk mengerjakan soal 
di papan tulis.  

 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
27. Saya mencontek ketika ulangan.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
28. Banyak istilah-istilah dalam Matematika yang saya tidak tahu.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
29. Saya suka menghitung sesuatu dengan rumus yang telah saya pelajari.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
30. Istilah-istilah baru semakin membuat saya bingung. 
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
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KISI-KISI PENYUSUNAN SOAL TES UJI COBA 
 

       Mata Pelajaran   : Matematika  
       Penyusun   : Deny Irawan 
       Kelas / Semester  : III / 2 
 
Standar Kompetensi: 
4. Memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana. 

No Kompetensi Dasar Materi  Indikator Soal Ranah 
Kognitif Bentuk Soal Nomor 

Soal 
4.1 Mengidentifikasi berbagai 

bangun datar sederhana 
menurut sifat dan 
unsurnya 

Sifat-sifat 
bangun datar 
sederhana 

1. Menyebutkan pengertian sisi. 
2.  Menyebutkan pengertian sudut. 
3.  Menanyakan jumlah sisi pada 

bangun persegi. 
4.  Menanyakan jumlah sudut pada 

bangun persegi. 
5.  Disajikan sebuah suatu gambar 

bangun datar yang diberi tanda 
anak panah. Siswa dapat 
menentukan unsur bangun datar 
yang ditunjukkan oleh tanda anak 
panah. 

6.  Disajikan gambar kumpulan 
bangun datar, siswa dapat 
menghitung jumlah bangun 
persegi yang terdapat di dalam 
gambar. 

7. Disajikan gambar kumpulan 

C1 
C1 
C1 

 
C1 

 
C3 

 
 
 
 
 

C2 
 
 
 
 

C2 

Pilihan Ganda 
Pilihan Ganda 
Pilihan Ganda 

 
Pilihan Ganda 

 
Pilihan Ganda 

 
 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 
 

Pilihan Ganda 

1 
2 
3 
 
4 
 

5,6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 

Lampiran 17
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bangun datar, siswa dapat 
menghitung jumlah bangun 
persegi panjang yang terdapat di 
dalam gambar. 

8. Disajikan gambar kumpulan 
bangun datar, siswa dapat 
menghitung jumlah bangun 
segitiga yang  terdapat di dalam 
gambar. 

9. Menanyakan jumlah  sisi pada 
bangun persegi panjang. 

10. Menanyakan jumlah sisi pada 
bangun  segitiga. 

11.  Menanyakan jumlah sudut pada 
bangun persegi panjang. 

12.  Menanyakan jumlah sudut pada 
bangun segitiga. 

13. Menjelaskan sifat bangun 
persegi.  

14. Menjelaskan sifat bangun persegi 
panjang.  

15. Disajikan sebuah gambar bangun 
datar yang diketahui panjang 
salah satu sisinya, dengan 
mengggunakan sifat-sifat bangun 
datar tersebut, siswa mampu 
menentukan panjang sisi yang 
lain. 

 
 
 
 

C2 
 
 
 
 

C1 
 

C1 
 

C1 
 

C1 
 

C2 
 

C2 
 

C3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 

Pilihan Ganda 
 

Pilihan Ganda 
 

Pilihan Ganda 
 

Pilihan Ganda 
 

Pilihan Ganda 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
9 
 
 
 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14,18 
 

15,19 
 

16,17,22, 
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16. Menyebutkan sifat bangun 
segitiga siku-siku. 

17. Menyebutkan sifat bangun 
segitiga sama kaki. 

18. Menyebutkan pengertian sudut 
tumpul. 

19. Menyebutkan pengertian sudut 
lancip. 

20. Menyebutkan pengertian sudut 
siku-siku. 

21. Disajikan suatu bangun datar 
segitiga beserta sifat-sifatnya. 
Siswa dapat menyimpulkan jenis 
bangun segitiga tersebut. 

22. Disajikan gambar kumpulan 
bangun datar yang telah diberi 
penomoran, siswa dapat 
menentukan suatu bangun datar 
tertentu sesuai soal. 

23. Menanyakan persamaan sifat 
antara bangun datar. 

C1 
 

C1 
 

C1 
 

C1 
 

C1 
 

C4 
 
 
 

C3 
 
 
 
 

C2 

Pilihan Ganda 
 

Pilihan Ganda 
 

Pilihan Ganda 
 

Pilihan Ganda 
 

Pilihan Ganda 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 
 

Pilihan Ganda 

20 
 

21 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 
 
 

27-31 
 
 
 
 

32 
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SOAL-SOAL UJI COBA 
      
  Mata Pelajaran  : Matematika 
  Kelas  / Semester  : III / 2 
  Materi    : Sifat-sifat bangun datar sederhana (persegi, 
       persegi panjang, dan segitiga).  
 
Berilah tanda silang pada huruf di depan jawaban yang paling tepat! 
1.  Tepi atau ruas yang membatasi suatu bidang disebut .... 

a. sudut     c. diagonal 
b. sisi     d. alas 

2.  Pojok atau bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar 
titik potongnya disebut .... 
a. sudut     c. diagonal 
b. sisi     d. alas 

3.  Jumlah sisi pada bangun datar persegi adalah ....  
a.  1     c. 3 
b.  2     d. 4 

4.  Jumlah sudut pada bangun datar persegi adalah .... 
a.  2     c. 4 
b.  3     d. 5 

5.   Perhatikan bangun datar di samping! 
   Bagian yang ditunjuk oleh tanda panah ialah .... 
   a. alas 
   b. diagonal 
   c. sudut 
   d. sisi 
6.   Perhatikan bangun datar di samping! 
   Bagian yang ditunjuk oleh tanda panah ialah .... 
   a. alas 
  b. diagonal 
   c. sisi 
   d. sudut 
 
7.   Berapa banyaknya bangun persegi pada gambar 

di samping? 
   a. 1 
   b. 2 
  c. 3 
  d. 4  
 
 
  
 
 

A  B 

C D 

A  B 

C 
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8.    Berapa banyaknya bangun persegi panjang pada 
gambar di samping? 

   a. 4 
  b. 3 
   c. 2 
   d. 1 
 
 
9.   Berapa banyaknya bangun segitiga pada gambar 

di samping? 
  a. 1 
   b. 2 
  c. 3 
  4. 4 
 
 
 
10.  Banyaknya sisi pada bangun persegi panjang adalah .... 
 a. 1     c. 3 
 b. 2     d. 4 
11. Banyaknya sisi pada bangun segitiga adalah .... 
 a. 1     c. 3 
 b. 2     d. 4 
12. Banyaknya sudut pada bangun persegi panjang adalah .... 
 a. 4     c. 2 
 b. 3      d. 1 
13.  Banyaknya sudut pada bangun segitiga adalah .... 
 a. 1     c. 3 
 b. 2     d. 4 
14.  Di bawah ini merupakan salah satu sifat bangun persegi, yaitu .... 
 a. memiliki 4 sisi yang sama panjang 
 b. memiliki 4 sudut yang besarnya berbeda 
 c. memiliki 3 sudut yang sama besar 
 d. hanya memiliki 2 sisi yang sama panjang 
15.  Di bawah ini merupakan salah satu sifat bangun persegi panjang, yaitu .... 
 a. memiliki 3 sudut yang sama besar 
 b. sisi yang berhadapan sama panjang 
 c. memiliki 4 sisi yang sama panjang 
 d. hanya memiliki 2 sisi yang sama panjang 
16.   Perhatikan bangun datar di samping! 
  Bangun ABCD di samping adalah persegi. 

Apabila sisi BC panjangnya 5 cm, maka 
panjang sisi CD adalah ... cm. 

  a. 7 c. 5 
  b. 6 d. 4 
17.   Perhatikan bangun datar di samping! 

 

A  B 

C D 

5 cm

A  B 

C D 
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   Bangun ABCD di samping adalah persegi 
panjang. Apabila sisi AD panjangnya 4 cm dan 
sisi CD panjangnya 5 cm, maka panjang sisi BC 
adalah ... cm. 

  a. 9 
  b. 5 
  c. 4 
  d. 3 
18.  Bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang dan seluruh sudutnya siku-

siku yaitu.... 
 a. persegi panjang   c. persegi 
 b. segitiga sama kaki   d. segitiga siku-siku 
19.  Bangun datar yang memiliki 4 sudut yang sama besar dan sisi yang 

berhadapan sama panjang yaitu.... 
 a. persegi panjang   c. segi empat 
 b. segitiga sama kaki   d. segitiga siku-siku 
20.  Bangun segitiga yang salah satu sudut besarnya 900 disebut segitiga .... 
 a. sama sisi    c. tumpul 
 b. sama kaki    d. siku-siku 
21.  Bangun segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang disebut segitiga .... 
 a. sama sisi    c. tumpul 
 b. siku-siku     d. sama kaki 
22.   Bangun datar ABC di samping adalah segitiga 

sama sisi. Apabila panjang sisi AB adalah 10 
cm, maka panjang sisi AC adalah ... cm. 

  a. 5   c. 15 
  b. 10   d. 11 
23.  Sudut yang besarnya lebih dari 900 disebut sudut .... 
 a. lancip   c. tumpul 
 b. siku-siku   d. lurus 
24.  Sudut yang besarnya kurang dari 900 disebut sudut .... 
 a. lancip   c. tumpul 
 b. siku-siku   d. lurus 
25.  Sudut yang besarnya 900 disebut sudut .... 
 a. lancip   c. tumpul 
 b. siku-siku   d. lurus 
26.   Perhatikan bangun ABC di samping! 
   Diketahui panjang sisi AC sama dengan panjang 

sisi BC. Tetapi panjang sisi AB tidak sama 
panjang dengan sisi AC dan sisi BC. Bangun 
ABC tersebut adalah.... 

  a. segitiga sama kaki 
  b. segitiga sama sisi 
  c. segitiga siku-siku 
  d. persegi panjang 

A  B 

C 

A  B 

C 
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27.    Perhatikan gambar bangun-bangun datar di 
samping! 

  Bangun persegi ditandai oleh bangun bertanda 
huruf .... 

  a. A 
  b. B 
  c. C 
  d. D 
28.  Perhatikan gambar bangun-bangun datar di 

samping! 
  Bangun persegi panjang ditandai oleh bangun 

bertanda huruf .... 
  a. A 
  b. B 
  c. C 
  d. D 
 
29.   Perhatikan gambar bangun-bangun datar di 

samping! 
  Bangun segitiga sama sisi ditandai oleh bangun 

bertanda huruf .... 
  a. A 
  b. B 
  c. C 
  d. D 
 
 
 
30.    Perhatikan gambar bangun-bangun datar di 

samping! 
  Bangun segitiga sama kaki ditandai oleh bangun 

bertanda huruf .... 
  a. A 
  b. B 
  c. C 
  d. D 
 
 
31.   Perhatikan gambar bangun-bangun datar di 

samping! 
  Bangun segitiga siku-siku ditandai oleh bangun 

bertanda huruf .... 
   a. A 
  b. B 
  c. C 
  d. D 

A 

B 

C  D 

A
 

C 

B D 

A  B 

C  D 

A  B 

D 
C 

A  B 

C  D
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32.  Persamaan sifat antara bangun persegi dan segitiga sama sisi yaitu .... 
 a. keduanya memiliki jumlah sudut yang sama 
 b. seluruh sisinya sama panjang 
  c. keduanya memiliki sudut lancip 
 d. keduanya memiliki jumlah sisi yang sama 
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KUNCI JAWABAN 

 
 
1. b  11. c  21. d  31. c 
2. a  12. a  22. b  32. b 
3. d  13. c  23. c 
4. c  14. a  24. a 
5. d  15. b  25. b 
6. d   16. d  26. a 
7. c  17. a  27. c 
8. b  18. c  28. d 
9. b  19. a  29. a 
10. d  20. d  30. b 
 

DISTRIBUSI PILIHAN KUNCI JAWABAN PADA SOAL 
 

Pilihan a Pilihan b Pilihan c Pilihan d 
8 8 8 8 
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PEDOMAN PEMBERIAN SKOR 

TES FORMATIF 

  Cara penskoran tes bentuk pilihan ganda ada tiga macam, yaitu: pertama 

penskoran tanpa ada koreksi jawaban, penskoran ada koreksi jawaban, dan 

penskoran dengan butir beda bobot. Cara penskoran yang akan dipakai yakni 

penskoran dengan butir beda bobot. Penskoran tanpa koreksi, yaitu penskoran 

dengan cara setiap butir soal yang dijawab benar mendapat nilai satu (tergantung 

dari bobot butir soal), sehingga jumlah skor yang diperoleh peserta didik adalah 

dengan menghitung banyaknya butir soal yang dijawab benar. Rumusnya sebagai 

berikut: 

 
    Skor =  

 

Keterangan: 

B = banyaknya butir yang dijawab benar 

N = adalah banyaknya butir soal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Sumber : Rofieq, Ainur. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta : 

Departemen Pendidikan Nasional 
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Lampiran 18 
LEMBAR VALIDITAS PENILAI AHLI 

INSTRUMEN ANGKET 
 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Anda setelah membaca dan memeriksa item angket, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (X)  pada kolom yang tersedia. Jika 
item angket sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika item angket tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (X). 

 

No. 
  Aspek 

Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Item angket berskala pengukuran. √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 Bahasa yang digunakan sesuai dengan kemampuan 
berbahasa responden. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ X √ X √ √ √ √

3. Tipe pertanyaan/pernyataan terbuka atau tertutup. √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4. Menggunakan kalimat positif dan negatif. √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.  Tidak menanyakan dua atau lebih hal sekaligus. √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6.  Tidak menanyakan hal yang sudah lupa. √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

7.  Pertanyaan/pernyataan tidak memerlukan jawaban 
dengan berpikir berat. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.  Pertanyaan tidak menggiring ke jawaban baik saja 
atau yang jelek saja. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

9.  Pertanyaan/pernyataan dalam angket tidak terlalu 
panjang 

√ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 
No. Aspek Nomor Soal 
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  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1. Item angket berskala pengukuran. √ √ √ √ √ √  √ √ √ √

2 Bahasa yang digunakan sesuai dengan kemampuan 
berbahasa responden. 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √

3. Tipe pertanyaan/pernyataan terbuka atau tertutup. √ √ √ √ √ √  √ √ √ √

4. Menggunakan kalimat positif dan negatif. √ √ √ √ √ √  √ √ √ √

5.  Tidak menanyakan dua atau lebih hal sekaligus. √ √ √ √ √ √  √ √ √ √

6.  Menanyakan hal yang sudah lupa. √ √ √ √ √ √  √ √ √ √

7.  Pertanyaan/pernyataan memerlukan jawaban 
dengan berpikir berat. 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √

8.  Pertanyaan tidak menggiring ke jawaban baik saja 
atau yang jelek saja. 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √

9.  Pertanyaan/pernyataan dalam angket tidak terlalu 
panjang 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √

 
              Tegal,    Maret 2013 
              Penilai Ahli  
 
 
 
 
              Drs. Yuli Witanto, M. Pd  
                NIP 19640717 198803 1 002 
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Lampiran 19 
LEMBAR VALIDITAS PENILAI AHLI 

INSTRUMEN ANGKET 
 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Anda setelah membaca dan memeriksa item angket, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (X)  pada kolom yang tersedia. Jika 

item angket sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika item angket tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (X). 

 
No. 

  Aspek 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Item angket berskala pengukuran. √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 Bahasa yang digunakan sesuai dengan kemampuan 
berbahasa responden. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ X √ √ √ √

3. Tipe pertanyaan/pernyataan terbuka atau tertutup. √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4. Menggunakan kalimat positif dan negatif. √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.  Tidak menanyakan dua atau lebih hal sekaligus. √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6.  Tidak menanyakan hal yang sudah lupa. √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

7.  Pertanyaan/pernyataan tidak memerlukan jawaban 
dengan berpikir berat. 

√ √ √ √ √ √ √ √ X √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.  Pertanyaan tidak menggiring ke jawaban baik saja 
atau yang jelek saja. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

9.  Pertanyaan/pernyataan dalam angket tidak terlalu 
panjang 

√ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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No. 
  Aspek 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1. Item angket berskala pengukuran. √ √ √ √ √ √  √ √ √ √

2 Bahasa yang digunakan sesuai dengan kemampuan 
berbahasa responden. 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √

3. Tipe pertanyaan/pernyataan terbuka atau tertutup. √ √ √ √ √ √  √ √ √ √

4. Menggunakan kalimat positif dan negatif. √ √ √ √ √ √  √ √ √ √

5.  Tidak menanyakan dua atau lebih hal sekaligus. √ √ √ √ √ √  √ √ √ √

6.  Menanyakan hal yang sudah lupa. √ √ √ √ √ √  √ √ √ √

7.  Pertanyaan/pernyataan memerlukan jawaban 
dengan berpikir berat. 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √

8.  Pertanyaan tidak menggiring ke jawaban baik saja 
atau yang jelek saja. 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √

9.  Pertanyaan/pernyataan dalam angket tidak terlalu 
panjang 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √

 
              Tegal,    Maret 2013 
              Penilai Ahli  
 
 
 
 
              Dra. Noening Andrijati, M. Pd  
               NIP 19680610 199303 2 002 
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Lampiran 20 
LEMBAR VALIDITAS PENILAI AHLI 

INSTRUMEN ANGKET 
 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Anda setelah membaca dan memeriksa item angket, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (X)  pada kolom yang tersedia. Jika 

item angket sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika item angket tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (X). 

 
No. 

  Aspek 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Item angket berskala pengukuran. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 Bahasa yang digunakan sesuai dengan kemampuan 
berbahasa responden. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ 

3. Tipe pertanyaan/pernyataan terbuka atau tertutup. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Menggunakan kalimat positif dan negatif. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5.  Tidak menanyakan dua atau lebih hal sekaligus. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6.  Tidak menanyakan hal yang sudah lupa. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7.  Pertanyaan/pernyataan tidak memerlukan jawaban 
dengan berpikir berat. 

√ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8.  Pertanyaan tidak menggiring ke jawaban baik saja 
atau yang jelek saja. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9.  Pertanyaan/pernyataan dalam angket tidak terlalu 
panjang 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
No. Aspek Nomor Soal 
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  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1. Item angket berskala pengukuran. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 Bahasa yang digunakan sesuai dengan kemampuan 
berbahasa responden. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Tipe pertanyaan/pernyataan terbuka atau tertutup. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Menggunakan kalimat positif dan negatif. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5.  Tidak menanyakan dua atau lebih hal sekaligus. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6.  Menanyakan hal yang sudah lupa. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7.  Pertanyaan/pernyataan memerlukan jawaban 
dengan berpikir berat. 

√ √ √ √ √ √ √ X √ √ 

8.  Pertanyaan tidak menggiring ke jawaban baik saja 
atau yang jelek saja. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9.  Pertanyaan/pernyataan dalam angket tidak terlalu 
panjang 

√ √ √ √ √ √ √ √ X √ 

 
              Tegal,    Maret 2013 
              Penilai Ahli  
 
 
 
 
              Chomsatun, S. Pd  
               NIP  - 
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Lampiran 21 

LEMBAR VALIDITAS OLEH PENILAI AHLI 

Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/ Semester : III / 2 
Materi Pokok  : Sifat-sifat bangun datar sederhana (persegi, persegi panjang, dan segitiga). 
Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Anda setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran Matematika di Sekolah 

Dasar Negeri 06 Tegalsari, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (X)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan 

kriteria telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (X). 

No. 
  Aspek 

Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. Materi                     
1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ 
B. Konstruksi                      
5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan  tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan 
saja 

√ 
 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 
jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10.  Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan urutan 
besar kecilnya angka atau  kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 
soal  sebelumnya 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                      
15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. 
X √ √ √ √ √ X X X X X 

 
X X √ √ √ √ X √ X 
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16. Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. 
  Aspek 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

A. Materi             

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 
dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi              

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 
jelas, dan  tegas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan 
saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 
jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 
pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan urutan 
besar kecilnya angka atau  kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 
soal  sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya              

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 
dengan jenjang pendidikan siswa. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
 
Catatan:  
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              Tegal,        Maret 2013 
              Penilai Ahli 
  
 
 
 
             Drs. Yuli Witanto, M. Pd  
               NIP 19640717 198803 1 002 
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Lampiran 22 

LEMBAR VALIDITAS OLEH PENILAI AHLI 

Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/ Semester : III / 2 
Materi Pokok  : Sifat-sifat bangun datar sederhana (persegi, persegi panjang, dan segitiga). 
Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Anda setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran Matematika di Sekolah 

Dasar Negeri 06 Tegalsari, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (X)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan 

kriteria telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (X). 

No. 
  Aspek 

Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. Materi                     
1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
B. Konstruksi                      
5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan  tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 214 
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6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan 
saja 

√ 
 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 
jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10.  Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan urutan 
besar kecilnya angka atau  kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ X √ X √ X √ X X √ X X √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 
soal  sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                      
15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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16. Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. 

√ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. 
  Aspek 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

A. Materi             

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 
dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi              

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 
jelas, dan  tegas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan 
saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 
jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 217 
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10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 
pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan urutan 
besar kecilnya angka atau  kronologisnya 

√ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 
soal  sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya              

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 
dengan jenjang pendidikan siswa. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
 
Catatan:  

218 
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              Tegal,        Maret 2013 
              Penilai Ahli 
  
 
 
 
              Dra. Noening Andrijati, M. Pd 
               NIP 19680610 199303 2 002 
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Lampiran 23 

 LEMBAR VALIDITAS OLEH PENILAI AHLI  

Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/ Semester : III / 2 
Materi Pokok  : Sifat-sifat bangun datar sederhana (persegi, persegi panjang, dan segitiga). 
 
Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Anda setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran Matematika di Sekolah 
Dasar Negeri 06 Tegalsari, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (X)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan 
kriteria telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (X). 

 
No. 

  Aspek 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. Materi                     
1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ 
B. Konstruksi                      
5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan  tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan 
saja 

√ 
 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 
jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi 

√ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10.  Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan urutan 
besar kecilnya angka atau  kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 
soal  sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                      
15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. 
X √ √ √ √ √ X X X X X 

 
X X √ √ √ √ X √ X 



222 
 

 

16. Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. 
  Aspek 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

A. Materi             

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 
dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi              

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 
jelas, dan  tegas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan 
saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 
jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 
pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan urutan 
besar kecilnya angka atau  kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 
soal  sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya              

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 
dengan jenjang pendidikan siswa. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
 
Catatan:  
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              Tegal,        Maret 2013 
              Penilai Ahli 
  
 
 
 
              Chomsatun, S. Pd  
               NIP – 
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Lampiran 24  
 

PENGUJIAN VALIDITAS INSTRUMEN ANGKET 
MENGGUNAKAN SPSS 16 

 
Correlations Total 

Item1 
Pearson Correlation .443**

Sig. (2-tailed) .004
N 40

Item2 
Pearson Correlation .269
Sig. (2-tailed) .093
N 40

Item3 
Pearson Correlation .461**

Sig. (2-tailed) .003
N 40

Item4 
Pearson Correlation .426**

Sig. (2-tailed) .006
N 40

Item5 
Pearson Correlation .578**

Sig. (2-tailed) .000
N 40

Item6 
Pearson Correlation .256
Sig. (2-tailed) .111
N 40

Item7 
Pearson Correlation .461**

Sig. (2-tailed) .003
N 40

Item8 
Pearson Correlation .201
Sig. (2-tailed) .212
N 40

Item9 
Pearson Correlation .450**

Sig. (2-tailed) .004
N 40

Item10 
Pearson Correlation .556**

Sig. (2-tailed) .000
N 40

Item11 
Pearson Correlation .461**

Sig. (2-tailed) .003
N 40

Item12 
Pearson Correlation .277
Sig. (2-tailed) .0083
N 40
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Item13 
Pearson Correlation .196
Sig. (2-tailed) .225
N 40

Item14 
Pearson Correlation .441**

Sig. (2-tailed) .004
N 40

Item15 
Pearson Correlation .530**

Sig. (2-tailed) .000
N 40

Item16 
Pearson Correlation .461**

Sig. (2-tailed) .003
N 40

Item17 
Pearson Correlation .284
Sig. (2-tailed) .076
N 40

Item18 
Pearson Correlation .348*

Sig. (2-tailed) .028
N 40

Item19 
Pearson Correlation .404**

Sig. (2-tailed) .010
N 40

Item20 
Pearson Correlation .555**

Sig. (2-tailed) .000
N 40

Item21 
Pearson Correlation .280
Sig. (2-tailed) .080
N 40

Item22 
Pearson Correlation .348*

Sig. (2-tailed) .028
N 40

 

Item23 
Pearson Correlation .211
Sig. (2-tailed) .192
N 40

Item24 
Pearson Correlation .435**

Sig. (2-tailed) .005
N 40

Item25 
Pearson Correlation .545**

Sig. (2-tailed) .000
N 40

Item26 
Pearson Correlation .461**

Sig. (2-tailed) .003
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N 40

Item27 
Pearson Correlation .201
Sig. (2-tailed) .212
N 40

Item28 
Pearson Correlation .153
Sig. (2-tailed) .344
N 40

Item29 
Pearson Correlation .415**

Sig. (2-tailed) .008
N 40

Item30 
Pearson Correlation .547**

Sig. (2-tailed) .000
N 40

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). 
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Lampiran 25  

 
PENGUJIAN VALIDITAS INSTRUMEN TES 

MENGGUNAKAN SPSS 16 
 

Correlations Total 

Butir1 
Pearson Correlation .371**

Sig. (2-tailed) .004
N 40

Butir2 
Pearson Correlation .282
Sig. (2-tailed) .101
N 40

Butir3 
Pearson Correlation .253
Sig. (2-tailed) .090
N 40

Butir4 
Pearson Correlation .569**

Sig. (2-tailed) .001
N 40

Butir5 
Pearson Correlation .585**

Sig. (2-tailed) .000
N 40

Butir6 
Pearson Correlation .385**

Sig. (2-tailed) .004
N 40

Butir7 
Pearson Correlation .398**

Sig. (2-tailed) .003
N 40

Butir8 
Pearson Correlation .344**

Sig. (2-tailed) .005
N 40

Butir9 
Pearson Correlation .120
Sig. (2-tailed) .212
N 40

Butir10 
Pearson Correlation .289
Sig. (2-tailed) .101
N 40

Butir11 
Pearson Correlation .370**

Sig. (2-tailed) .004
N 40

Butir12 
Pearson Correlation .590**

Sig. (2-tailed) .000
N 40
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Butir13 
Pearson Correlation .139
Sig. (2-tailed) .225
N 40

Butir14 
Pearson Correlation .496**

Sig. (2-tailed) .001
N 40

Butir15 
Pearson Correlation .241
Sig. (2-tailed) .103
N 40

Butir16 
Pearson Correlation .036
Sig. (2-tailed) .533
N 40

Butir17 
Pearson Correlation -.109
Sig. (2-tailed) .769
N 40

Butir18 
Pearson Correlation .464**

Sig. (2-tailed) .002
N 40

Butir19 
Pearson Correlation .326**

Sig. (2-tailed) .003
N 40

Butir20 
Pearson Correlation .302
Sig. (2-tailed) .006
N 40

Butir21 
Pearson Correlation .167
Sig. (2-tailed) .233
N 40

Butir22 
Pearson Correlation -.162
Sig. (2-tailed) .724
N 40

 

Butir23 
Pearson Correlation .325**

Sig. (2-tailed) .003
N 40

Butir24 
Pearson Correlation .207
Sig. (2-tailed) .079
N 40

Butir25 
Pearson Correlation .359
Sig. (2-tailed) .003
N 40

Butir26 
Pearson Correlation .211
Sig. (2-tailed) .061
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Butir31 
Pearson Correlation .234
Sig. (2-tailed) .101
N 40

 

Butir32 
Pearson Correlation .383**

Sig. (2-tailed) .004
N 40

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). 

 

N 40

Butir27 
Pearson Correlation .428**

Sig. (2-tailed) .002
N 40

Butir28 
Pearson Correlation .487**

Sig. (2-tailed) .002
N 40

Butir29 
Pearson Correlation .238
Sig. (2-tailed) .089
N 40

Butir30 
Pearson Correlation .330
Sig. (2-tailed) .004
N 40



232 
 

 

 

Lampiran 26 

PENGUJIAN RELIABILITAS INSTRUMEN ANGKET 

 
Reliability 

 

[DataSet0]  
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 40 100.0

Excludeda 0 .0

Total 40 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.883 20
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Lampiran 27 

PENGUJIAN RELIABILITAS INSTRUMEN TES 

Diketahui : 

r11 = reliabilitas intrumen 

k = banyak butir soal = 32 

M = skor rata-rata = 15,5 

V1 = varians total = 21,02564 

 

 

 

 

 

 

Jadi nilai r11 hitung yaitu 0,63988 
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Lampiran 28 

PENGUJIAN TINGKAT KESUKARAN TES 

Jumlah Subyek= 40 

Butir Soal= 32 

No Butir  Jml Betul  Tkt. Kesukaran(%)      Tafsiran  
           1         15              37,50          Sedang  

        2         21              52,50          Sedang  
        3         28              70,00          Sedang  
        4         21              52,50          Sedang  
        5         20              50,00          Sedang  
        6         23              57,50          Sedang  
        7         12              30,00           Sukar  
        8         22              55,00          Sedang  
        9         25              62,50          Sedang  
       10         28              70,00          Sedang  
       11         30              75,00           Mudah  
       12         28              70,00          Sedang  
       13         26              65,00          Sedang  
       14         31              77,50           Mudah  
       15         11              27,50           Sukar  
       16         12              30,00           Sukar  
       17          7              17,50           Sukar  
       18         11              27,50           Sukar  
       19         21              52,50          Sedang  
       20         15              37,50          Sedang  
       21          7              17,50           Sukar  
       22         17              42,50          Sedang  
       23         12              30,00           Sukar  
       24         17              42,50          Sedang  
       25         15              37,50          Sedang  
       26         15              37,50          Sedang  
       27         25              62,50          Sedang  
       28         33              82,50           Mudah   
       29         21              52,50          Sedang  
       30         23              57,50          Sedang  
       31         15              37,50          Sedang  
       32         13              32,50          Sedang 
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Lampiran 29 

PENGUJIAN DAYA BEDA TES 

Jumlah Subyek= 40 

Klp atas/bawah(n)= 11 

Butir Soal= 32 

 No Butir  Kel. Atas  Kel. Bawah   Beda   Indeks DP (%)  

          1           7           2        5           45,45  
        2            8           3        5           45,45  
        3           10         7        3           27,27  
        4           11         2        9           81,82  
        5           10         2        8           72,73  
        6           10         5        5           45,45  
        7            6           2        4           36,36  
        8            8           4        4           36,36  
        9            6           5        1            9,09  
       10            9           4        5           45,45  
       11           11         6        5           45,45  
       12           11         3        8           72,73  
       13            8           4        4           36,36  
       14           11         5        6           54,55  
       15            5           3        2           18,18  
       16            2           1        1            9,09  
       17            1           1        0            0,00  
       18            7           1        6           54,55  
       19            7           3        4           36,36  
       20            6           4        2           18,18  
       21            2           1        1            9,09  
       22            4           7       -3          -27,27  
       23            6           2        4           36,36  
       24            6           3        3           27,27  
       25            7           3        4           36,36  
       26            5           3        2           18,18  
       27            9           5        4           36,36  
       28           11         6        5           45,45  
       29            7           3        4           36,36  
       30           10         4        6           54,55  
       31            7           4        3           27,27  
       32            5           2        3           27,27 
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Lampiran 30 
KISI-KISI ANGKET 

MINAT BELAJAR MATEMATIKA 
 

Variabel 

Penelitian 

Indikator Deskriptor Banyaknya 

Item 

Nomor 

Item 

Minat Belajar  Kesukaan - Tidak merasa lelah 

untuk menguasai ilmu 

pengetahuan. 

-Semangat dalam me-

ngerjakan tugas. 

2 

 

 

2 

1,2 

 

 

3, 4 

 Ketertarikan - Reaksi siswa pada saat 

proses belajar mengajar. 

- Mempelajari hal-hal 

yang sulit dalam 

pelajaran. 

2 

 

2 

5,6 

 

7,8 

 Perhatian - Memberikan perhatian 

yang besar terhadap 

pelajaran. 

- Tidak bermain-main 

ketika pelajaran 

berlangsung 

2 

 

 

2 

9,10 

 

 

11,12 

 

 

 Keterlibatan - Memiliki rasa ingin 

tahu yang besar. 

- Keinginan mengemba-

ngkan diri. 

- Rasa percaya diri yang 

tinggi. 

- Usaha menemukan 

hal-hal yang baru. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

13,14 

 

15,16 

 

17,18 

 

19,20 
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ANGKET / KUESIONER MINAT BELAJAR MATEMATIKA 

Petunjuk Pengisian: 
1)  Bacalah pernyataan di bawah ini dengan teliti. 
2)  Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Anda paling sesuai, kemudian 

berilah tanda silang (X) pada huruf di lembar jawaban yang tersedia. 
3)  Jawablah sejujur-jujurnya sesuai dengan kata hati Anda yang paling dalam, 

karena apapun jawaban Anda dijamin kerahasiaannya. 
 
1. Matematika adalah mata pelajaran yang sangat saya sukai.  
  a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
2.  Matematika itu pelajaran yang sulit dan tidak menyenangkan  
  a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
3.  Tugas-tugas Matematika dari guru selalu saya kerjakan.  
  a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
4.  Lebih baik bermain daripada mengerjakan PR Matematika.  
  a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
5.  Saya malas memperhatikan guru ketika sedang mengajar.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
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6.  Saya selalu mendengarkan ketika guru sedang mengajar.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
7.Ketika saya menemukan kesulitan, saya akan bertanya kepada guru.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
8. Jika mendapatkan tugas yang sulit, lebih baik mencontek pekerjaan teman.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
9. Saya tidak suka jika ada teman yang mengganggu, ketika saya sedang 

memperhatikan guru mengajar.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
10. Saya suka tidur di kelas ketika guru sedang mengajar.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
11. Saya tidak suka jika ada teman sekelas saya ramai ketika pelajaran 

berlangsung.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
12. Saya suka bercanda dengan teman sebangku saat pelajaran berlangsung.  
 a.  Sangat setuju  
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  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
13. Saya selalu ingin tahu mengenai apa yang sedang diajarkan oleh guru.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
14. Saya tidak peduli dengan apa yang guru ajarkan.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
15. Saya ingin mengikuti les agar lebih pandai Matematika.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
16. Saya hanya belajar Matematika di sekolah.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
17. Saya malu ketika disuruh maju ke depan oleh guru.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
18. Saya selalu tunjuk jari ketika ada diberi kesempatan untuk mengerjakan soal 

di papan tulis.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
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  e.  Sangat tidak setuju 
19. Saya suka menghitung sesuatu dengan rumus yang telah saya pelajari.  
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
20. Istilah-istilah baru semakin membuat saya bingung. 
 a.  Sangat setuju  
  b.  Setuju  
 c.  Tidak punya pendapat 
  d.  Tidak setuju 
  e.  Sangat tidak setuju 
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Lampiran 31 
KISI-KISI SOAL 

 
       Mata Pelajaran   : Matematika  
       Penyusun   : Deny Irawan 
       Kelas / Semester  : III / 2 
 
 
Standar Kompetensi:  
4. Memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana. 

No Kompetensi Dasar Materi  Indikator Soal Ranah 
Kognitif Bentuk Soal Nomor 

Soal 
4.1 Mengidentifikasi berbagai 

bangun datar sederhana 
menurut sifat dan 
unsurnya 

Sifat-sifat 
bangun datar 
sederhana 

1.  Disajikan sebuah suatu gambar 
bangun datar yang diberi tanda 
anak panah. Siswa dapat 
menentukan unsur bangun datar 
yang ditunjukkan oleh tanda anak 
panah. 

2.  Disajikan gambar kumpulan 
bangun datar, siswa dapat 
menghitung jumlah bangun 
persegi yang terdapat di dalam 
gambar. 

3. Disajikan gambar kumpulan 
bangun datar, siswa dapat 
menghitung jumlah bangun 
persegi panjang yang terdapat di 
dalam gambar. 

C3 
 
 
 
 
 

C2 
 
 
 
 

C2 
 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
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4. Menanyakan jumlah sisi pada 
bangun  segitiga. 

5.  Menanyakan jumlah sudut pada 
bangun persegi panjang. 

6. Menjelaskan sifat bangun 
persegi. 

7.  Menyebutkan pengertian sudut 
tumpul. 

8.  Menyebutkan pengertian sudut 
siku-siku. 

9. Disajikan gambar kumpulan 
bangun datar yang telah diberi 
penomoran, siswa dapat 
menentukan suatu bangun datar 
tertentu sesuai soal. 

10. Menanyakan persamaan sifat 
antara bangun datar. 

C1 
 

C1 
 

C2 
 

C1 
 

C1 
 

C3 
 
 
 
 

C2 

Pilihan Ganda 
 

Pilihan Ganda 
 

Pilihan Ganda 
 

Pilihan Ganda 
 

Pilihan Ganda 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 
 

Pilihan Ganda 

4 
 
5 
 

6,7 
 
8 
 
9 
 

10,11 
 
 
 
 

12 

 

242 
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Lampiran 32 
DATA PRE TEST DAN POST TEST MINAT BELAJAR SISWA 

KELOMPOK KONTROL 
 

Responden Skor Minat 
Pre Test Post Test 

Bambang Slamet Riyanto 51 70 
Dewi Kinanti 46 61 
Elsa Saputri 55 44 
Lusiana Alfiani 52 26 
Cindi Tri Utami 47 44 
Meisin 44 44 
Cariwan 47 61 
Anis Ramadani 47 79 
Ari Widiarso 47 61 
Eko Nurokhim 34 53 
Efan 38 79 
Hermawan 57 79 
Amir Hakim 53 88 
Meli Anggraeni 55 79 
Arif Novianto 53 44 
Elsy Tusmartika Arifin 45 61 
Pinasti 43 70 
Muhammad Rifai 43 44 
Felly Meisha Lestari 42 70 

 
 
Mengetahui,  
Kepala SD Negeri 06 Tegalsari  Guru Kelas III A 
 
 
 
 
 
SUHARTOYO, S. Pd    SISWOHARTOYO, S. Pd SD 
NIP. 19660415 199103 1 010   NIP. 19581226 197911 1 001 
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DATA PRE TEST MINAT BELAJAR SISWA 
KELOMPOK KONTROL 

 
Responden Nomor Butir Skor

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Bambang Slamet Riyanto 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 3 2 1 4 5 1 2 2 1 51 
Dewi Kinanti 2 3 4 1 1 2 3 2 2 5 1 1 2 3 5 1 2 3 1 2 46 
Elsa Saputri 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 5 1 2 3 5 1 2 3 5 55 
Lusiana Alfiani 3 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 1 52 
Cindi Tri Utami 4 4 2 2 1 1 2 3 4 2 2 2 3 4 1 2 2 3 1 2 47 
Meisin 1 1 2 3 4 1 2 3 1 1 5 1 2 3 5 1 2 2 2 2 44 
Cariwan 2 2 3 4 1 2 3 4 2 2 2 2 1 1 2 3 4 2 4 1 47 
Anis Ramadani 3 3 2 2 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 2 2 1 1 2 47 
Ari Widiarso 3 2 2 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 3 47 
Eko Nurokhim 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 34 
Efan 3 2 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 38 
Hermawan 3 2 2 1 4 1 2 3 5 5 2 2 3 5 1 2 3 1 5 5 57 
Amir Hakim 2 2 3 4 1 2 3 3 4 2 2 2 1 5 1 3 3 4 5 1 53 
Meli Anggraeni 3 2 2 4 2 5 1 2 3 3 4 2 3 5 1 2 3 5 1 2 55 
Arif Novianto 3 2 1 5 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5 2 2 2 3 53 
Elsy Tusmartika Arifin 3 2 1 5 1 2 3 2 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 2 2 45 
Pinasti 3 2 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3 3 1 4 2 43 
Muhammad Rifai 3 2 1 2 2 2 1 4 1 2 3 4 1 2 3 2 1 2 2 3 43 
Felly Meisha Lestari 2 3 1 2 3 2 2 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 2 2 2 42 

Jumlah 899 
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DATA POST TEST MINAT BELAJAR SISWA 
KELOMPOK KONTROL 

 
Responden Nomor Butir Skor

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Bambang Slamet Riyanto 3 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 2 4 5 3 4 2 70 
Dewi Kinanti 3 4 2 1 5 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 61 
Elsa Saputri 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 44 
Lusiana Alfiani 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 26 
Cindi Tri Utami 3 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 44 
Meisin 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 44 
Cariwan 3 3 2 4 3 3 5 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 5 3 2 61 
Anis Ramadani 4 5 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 79 
Ari Widiarso 2 5 2 4 3 2 5 2 3 2 3 3 3 3 2 5 3 4 3 2 61 
Eko Nurokhim 2 2 3 2 2 2 2 3 4 5 2 3 2 4 4 2 2 2 2 3 53 
Efan 3 4 4 4 3 5 5 2 5 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 79 
Hermawan 4 4 3 3 5 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
Amir Hakim 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 88 
Meli Anggraeni 3 3 4 5 3 3 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 5 3 5 4 79 
Arif Novianto 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 
Elsy Tusmartika Arifin 2 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 61 
Pinasti 3 3 3 4 5 3 5 3 4 3 5 3 3 3 3 5 3 4 3 3 70 
Muhammad Rifai 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 
Felly Meisha Lestari 3 3 3 2 5 4 3 5 5 4 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 70 

Jumlah 1155 
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Lampiran 33 
DATA PRE TEST DAN POST TEST MINAT BELAJAR SISWA 

KELOMPOK EKSPERIMEN 
 

Responden Skor Minat 
Pre Test Post Test 

Seli Agustina 52 79 
Tulfatul Karisa 46 61 
Riki Aditya S 50 61 
Nurfadzilah 48 89 
Tria Riskiyanti 44 79 
Muhammad Albi 45 81 
Muhammad Isnan 41 78 
Miftakhul Arifin 46 70 
Sandi Wilis 52 69 
Nena Windi Prameska 45 96 
Sandrina Rambu R 36 89 
Riyan Hidayat 43 70 
Sandu Winata 49 88 
Rizky Dinar Gemilang 43 95 
Wahyu Wilis 40 81 
Tiswati 43 70 
Tika Sari 46 69 
Safitri 47 79 
Siswandono 45 79 
Riko Sukito 52 78 
Uswatun Khasanah 55 88 

 
 

 
Mengetahui,  
Kepala SD Negeri 06 Tegalsari  Guru Kelas III B 
 
 
 
 
 
SUHARTOYO, S. Pd    CHOMSATUN, S. Pd 
NIP. 19660415 199103 1 010   NIP. – 
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DATA PRE TEST MINAT BELAJAR SISWA 
KELOMPOK EKSPERIMEN 

 
Responden Nomor Butir Skor

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 1 4 2 3 5 2 4 3 3 2 1 5 4 1 1 2 3 1 52 
2 2 3 2 4 1 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 1 46 
3 3 2 3 4 2 2 3 4 1 2 3 4 1 5 1 2 2 1 2 3 50 
4 3 3 3 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 48 
5 1 2 3 3 3 1 2 2 3 1 4 1 2 3 4 2 2 2 1 2 44 
6 3 2 2 3 1 2 3 1 1 2 3 3 4 1 2 3 2 2 3 2 45 
7 1 2 3 4 1 2 3 2 2 2 1 3 2 3 1 2 3 1 1 2 41 
8 3 2 1 4 1 2 3 4 1 2 3 2 2 1 2 3 1 4 2 3 46 
9 3 3 3 2 4 1 2 2 3 4 3 4 4 4 2 2 1 1 2 2 52 
10 3 4 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 1 2 2 45 
11 1 1 2 2 2 1 1 2 3 3 1 2 2 3 1 1 1 2 2 3 36 
12 2 2 2 3 1 1 3 2 2 3 1 4 1 2 3 1 4 2 2 2 43 
13 3 2 3 2 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 49 
14 3 2 2 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 43 
15 2 2 1 1 2 3 2 2 2 3 1 2 3 3 1 2 2 3 1 2 40 
16 3 2 3 1 4 1 2 3 1 4 1 2 3 1 2 2 2 3 1 2 43 
17 3 2 2 3 2 4 1 2 3 4 1 2 3 2 1 2 1 2 3 3 46 
18 2 2 2 3 1 3 4 1 2 3 4 4 5 1 2 3 1 1 1 2 47 
19 3 2 1 4 2 4 2 2 2 3 1 2 3 2 1 2 3 1 2 3 45 
20 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 2 52 
21 3 2 2 1 4 1 2 3 4 4 4 2 2 1 3 2 3 4 4 4 55 

Jumlah 968 
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DATA POST TEST MINAT BELAJAR SISWA 
KELOMPOK EKSPERIMEN 

 
Responden Nomor Butir Skor

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 4 4 4 5 3 2 4 4 3 4 4 3 5 4 5 4 5 4 5 3 79 
2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 61 
3 2 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 61 
4 3 4 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 89 
5 2 4 4 5 5 4 2 4 2 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 79 
6 3 2 3 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 81 
7 4 5 2 2 5 5 5 2 5 3 2 3 5 4 4 4 4 5 5 4 78 
8 3 5 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 70 
9 4 4 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 4 2 3 4 5 4 69 
10 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 96 
11 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 89 
12 5 4 3 3 4 5 2 3 4 4 4 4 3 2 3 3 2 4 5 3 70 
13 4 4 5 4 4 5 3 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 4 88 
14 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 95 
15 4 4 5 4 2 5 5 5 2 4 4 5 4 2 5 5 5 4 4 3 81 
16 2 4 3 4 5 2 4 5 2 4 2 3 3 4 4 5 3 4 2 5 70 
17 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 3 3 2 4 4 69 
18 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 2 3 5 2 2 4 5 5 3 5 79 
19 3 4 5 3 3 4 5 4 3 3 3 5 2 5 5 5 5 4 4 4 79 
20 4 4 3 4 3 4 3 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 3 4 4 78 
21 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 88 

Jumlah 1646 
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Lampiran 34 
DAFTAR NILAI  

PRE TES DAN POST TEST 
KELAS III A SEKOLAH DASAR NEGERI 06 TEGALSARI 

 

No Nama Nilai  
Pre Test Post Test 

1. Pinasti 58 67 
2. Anis Ramadani 67 75 
3. Ari Widiarso 42 58 
4. Cariwan 33 58 
5. Cindi Tri Utami 33 42 
6. Eko Nurokhim 50 50 
7. Meisin 33 42 
8. Muhammad Rifai 25 42 
9. Arif Novianto 58 42 
10. Amir Hakim 67 83 
11. Dewi Kinanti 50 58 
12. Elsy Tusmartika Arifin 42 58 
13. Efan 58 75 
14. Elsa Saputri 42 42 
15. Felly Meisha Lestari 58 67 
16. Hermawan 42 75 
17. Lusiana Alfiani 42 17 
18. Meli Anggraeni 75 75 
19. Bambang Slamet Riyanto 58 67 
Rata-Rata 49,11 57,53 
Simpangan Baku 13,58 16,74 
Varians 184,43 280,26 
 

Guru Kelas III A     Peneliti 

 

 

SISWO HARTOYO, S. Pd SD   DENY IRAWAN 
NIP. 19581226 197911 1 001    NIM. 1401409308 
 

Mengetahui, 
Kepala SD Negeri 06 Tegalsari 

 
 
 
 

SUHARTOYO, S. Pd 
NIP. 19660415 199103 1 010 
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Lampiran 35 
DAFTAR NILAI  

PRE TEST DAN POST TEST 
KELAS III B SEKOLAH DASAR NEGERI 06 TEGALSARI 

 
No Nama Nilai  

Pre Test Post Test 
1. Riyan Hidayat 50 67 
2. Safitri 58 75 
3. Wahyu Wilis 75 83 
4. Miftakhul Arifin 33 67 
5. Muhammad Isnan 58 75 
6. Muhammad Albi 50 75 
7. Tria Riskiyanti 67 75 
8. Nena Windi Prameska 83 92 
9. Rizky Dinar Gemilang 92 92 
10. Riko Sukito 33 75 
11. Riki Aditya S 25 58 
12. Nurfadzilah 67 83 
13. Siswandono 50 75 
14. Sandi Wilis 33 67 
15. Sandu Winata 67 83 
16. Seli Agustina 58 75 
17. Sandrina Rambu R 75 83 
18. Tika Sari 33 67 
19. Tulfatul Karisa 25 58 
20. Tiswati 25 67 
21. Uswatun Khasanah 67 83 
Rata-Rata 53,54 75 
Simpangan Baku 20,27 9,48 
Varians 411,06 89,8 
 

Guru Kelas III B     Peneliti 

 

 

CHOMSATUN, S. Pd    DENY IRAWAN 
NIP.        NIM. 1401409308 
 

Mengetahui, 
Kepala SD Negeri 06 Tegalsari 

 
 
 

SUHARTOYO, S. Pd 
NIP. 19660415 199103 1 010 
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Lampiran 36 

HASIL UJI NORMALITAS DATA PRE TEST 
MINAT BELAJAR SISWA KELOMPOK KONTROL 

 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Minat_3a .152 19 .200* .963 19 .642 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance.   
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Lampiran 37 

 
HASIL UJI NORMALITAS DATA PRE TEST 

MINAT BELAJAR SISWA KELOMPOK EKSPERIMEN 
 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Minat_3b .127 21 .200* .978 21 .894 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance.   
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Lampiran 38 

 
HASIL UJI NORMALITAS DATA POST TEST 
MINAT BELAJAR KELOMPOK KONTROL 

 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

minat3a .160 19 .200* .937 19 .235 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance.   
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Lampiran 39 

HASIL UJI NORMALITAS DATA POST TEST  
MINAT BELAJAR KELOMPOK EKSPERIMEN 

 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Minat_3b .146 21 .200* .949 21 .328 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance.   
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Lampiran 40 

 
HASIL UJI NORMALITAS DATA PRE TEST 
HASIL BELAJAR KELOMPOK KONTROL 

 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pre_test_3a .173 19 .136 .953 19 .445 

a. Lilliefors Significance Correction    
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Lampiran 41 

HASIL UJI NORMALITAS DATA PRE TEST 
HASIL BELAJAR KELOMPOK EKSPERIMEN 

 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pre_test_3b .178 21 .082 .935 21 .173 

a. Lilliefors Significance Correction    
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Lampiran 42 

 
HASIL UJI NORMALITAS DATA POST TEST 
HASIL BELAJAR KELOMPOK KONTROL 

 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Postes_A .143 19 .200* .926 19 .149 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance.   
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Lampiran 43 

 
HASIL UJI NORMALITAS DATA POST TEST 

HASIL BELAJAR KELOMPOK EKSPERIMEN 
 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Postes_B .167 21 .131 .931 21 .147 

a. Lilliefors Significance Correction    
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Lampiran 44 
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