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ABSTRAK 

 

Fatmawati, Diah Noviana. 2015. Keefektifan Model Jigsaw Terhadap Minat Dan 

Hasil Belajar Sifat-Sifat Bangun Datar Pada Siswa Kelas V SDN Ranjingan 

Banyumas. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Yuli Witanto, 

M.Pd. 

 

Kata Kunci: Minat belajar; Hasil Belajar;  Model Jigsaw; Sifat-sifat Bangun Datar. 

 

Salah satu materi pembelajaran matematika, yaitu sifat-sifat bangun datar 

yang masih sulit dipahami oleh siswa. Kesulitan itu terlihat dari pembelajaran yang 

dilakukan guru kurang kreatif dan kurang melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran. Hal ini menyebabkan rendahnya minat dan hasil belajar. Berdasarkan 

hal tersebut, peneliti ingin mengubah kegiatan pembelajaran agar lebih 

menyenangkan yaitu dengan memanfaatkan model Jigsaw agar minat dan hasil 

belajar siswa meningkat. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilaksanakan dengan 

desain quasi experimental design berbentuk non equivalent control group design. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V yang berjumlah 48 siswa, 

terdiri dari 24 siswa kelas VA dan 24 siswa kelas V B. Dalam penelitian ini, sampel 

diambil dengan menggunakan teknik sampling jenuh, oleh karena itu seluruh siswa 

kelas V akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi 
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wawancara, observasi, dokumentasi, angket, dan tes. Analisis data yang digunakan 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan minat dan hasil belajar siswa yang 

menggunakan model Jigsaw dengan yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional dan mengetahui keefektifan model Jigsaw terhadap minat dan hasil 

belajar siswa.  

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai observasi penerapan model Jigsaw 

sebesar 96,43 dengan kriteria sangat tinggi. Perolehan nilai rata-rata minat siswa 

kelas eksperimen mencapai 73,75% dan kelas kontrol mencapai 64,71%. Nilai rata-

rata hasil belajar siswa kelas eksperimen mencapai 80,58 dan kelas kontrol mencapai 

71,43. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model Jigsaw efektif terhadap minat 

dan hasil belajar matematika kelas V materi Bangun Datar. Untuk menindaklanjuti 

penelitian ini, guru, pihak sekolah, dan peneliti lain disarankan untuk 

mengembangkan model pembelajaran aktif tipe Jigsaw. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pendahuluan merupakan kajian pertama dalam penelitian. Pendahuluan 

memuat tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Penjelasan mengenai 

bab pendahuluan yaitu sebagai berikut. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi untuk 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. 

 

Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, maka sistem pendidikan di 

Indonesia pun kini mulai mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam bidang pendidikan bertujuan agar pendidikan di Indonesia semakin 

maju dan berkembang. Yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah 

keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk 
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mencapai tujuan pendidikan nasional (Undang-Undang Republik Indonesia 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1). Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994: 453), komponen adalah bagian dari suatu 

sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses 

untuk mencapai tujuan sistem. Jadi komponen pendidikan berarti bagian dari 

sistem pendidikan yang berperan dalam berlangsungnya proses pendidikan untuk 

mencapai tujuan. Keberadaaan komponen-komponen pendidikan tentunya sangat 

diperlukan untuk berlangsungnya suatu proses pendidikan. Tanpa adanya salah 

satu komponen tersebut, proses pendidikan pun tidak akan berlangsung dengan 

baik. Apabila hal ini terjadi maka tujuan dari sistem pendidikan juga tidak akan 

tercapai secara optimal. 

Salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional ialah 

pendidik atau guru. Sebagai tenaga kependidikan profesional, guru dituntut untuk 

selalu memperbarui kemampuannya agar dapat menyesuaikan diri dengan segala 

perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Dalam rangka meningkatkan dan 

memperbaiki mutu proses pembelajaran, guru hendaknya dapat mengembangkan 

proses pembelajaran yang sesuai dengan standar proses pendidikan. Standar 

proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi 

lulusan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 6). Standar proses ini berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran dan berisi tentang bagaimana seharusnya proses 
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pembelajaran itu berlangsung. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 19 ayat 1: 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik. 

  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, guru dituntut untuk dapat 

mengelola pembelajaran seperti yang dirumuskan dalam standar proses 

pendidikan. Proses pembelajaran yang sesuai standar proses pendidikan dapat 

diwujudkan salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran yang 

bervariasi dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran yang bervariasi ini 

dapat diterapkan di berbagai bidang studi, termasuk pada mata pelajaran 

matematika. 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2007). Dewasa ini perkembangan di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi berjalan sangat pesat. Pesatnya perkembangan di 

bidang teknologi informasi dan komunikasi tersebut tidak terlepas dari 

perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori 



4 
 

 

peluang, dan matematika diskrit (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007). Matematika menjadi mata pelajaran 

yang sangat penting untuk dipelajari karena matematika senantiasa hadir dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebagai pengetahuan matematika memiliki ciri-ciri khusus 

antara lain abstrak, deduktif, konsisten, hierarkis, dan logis (Muhsetyo dkk 2007: 

1.2). Soedjadi dalam Muhsetyo dkk (2009: 1.2) menyatakan bahwa keabstrakan 

matematika karena objek dasarnya abstrak, yaitu fakta, konsep, operasi, dan 

prinsip. Ciri-ciri khusus matematika yang tidak sederhana menyebabkan 

matematika tidak mudah dipelajari. Pada akhirnya siswa pun banyak yang kurang 

tertarik terhadap matematika.  

Susanto (2013: 185) mengemukakan bahwa Matematika merupakan salah 

satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan 

beragumentasi, memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari, 

serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Kebutuhan akan aplikasi matematika saat ini dan masa depan tidak 

hanya untuk keperluan sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung ilmu 

pengetahuan. Oleh karena itu, Matematika sebagai ilmu dasar perlu dikuasai 

dengan baik oleh siswa, terutama sejak usia sekolah dasar. 

Namun pada kenyataannya belum banyak guru yang mengadakan inovasi 

dalam pembelajaran Matematika. Secara umum, pembelajaran Matematika yang 

berlangsung di sekolah dasar masih bersifat konvensional. Pembelajaran dengan 

model konvensional cenderung membuat anak merasa jenuh apalagi bagi anak 

usia sekolah dasar. Sumantri dan Syaodih (2007: 6.3-6.4) menyebutkan empat 
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karakteristik yang menonjol pada anak usia sekolah dasar, yaitu senang bermain, 

senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau 

melakukan sesuatu secara langsung. Penggunaan model konvensional dalam 

pembelajaran matematika pun dirasa kurang menarik bagi anak sekolah dasar. 

Anak akan merasa cepat bosan karena mereka kurang dapat berpartisipasi dalam 

kegiatan pembelajaran. Pada akhirnya anak sulit untuk memahami isi pelajaran 

yang disampaikan oleh guru. Dengan demikian tujuan pembelajaran untuk 

mengaktifkan siswa dan memberikan pengalaman yang bermakna pun sulit 

dicapai. 

Minat belajar akan muncul jika siswa merasa tertarik terhadap berbagai hal 

yang akan dipelajari, atau jika siswa tersebut menyadari dan melibatkan dirinya 

dengan kaitan hal-hal yang akan dipelajarinya tersebut terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan pribadinya. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena jika 

bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak 

belajar dengan sebaik-baiknya karena siswa tidak tertarik dengan bahan pelajaran 

tersebut. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa akan lebih mudah dipelajari 

dan dipahami oleh siswa. Menurut Hamalik (2008: 110) kegiatan belajar yang 

didasari dengan penuh minat akan lebih mendorong siswa belajar lebih baik 

sehingga akan meningkatkan hasil belajar.  

Susanto (2013: 192) mengemukakan bahwa model pembelajaran 

konvensional ini, biasanya lebih menekankan pada latihan pengerjaan soal atau 

drill, prosedural dan banyak menggunakan rumus dan algoritma sehingga siswa 

dilatih seperti mekanik atau mesin. Model pembelajaran tersebut mendidik siswa 
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menjadi orang yang bersifat prosedural dan simbolis yakni bekerja tetapi bukan 

untuk berpikir, kurang mengedepankan aspek berpikir atau analisis yang mandiri. 

Sistem pengajaran seperti ini menyebabkan siswa tidak berpartisipasi aktif dalam 

mengikuti pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran belum tercapai secara 

optimal.  

Kenyataan demikian terjadi pada siswa kelas V SD Negeri Ranjingan 

Banyumas. Mereka banyak menemui kesulitan dalam pembelajaran matematika 

khususnya pada materi pokok sifat-sifat bangun datar. Sebagian besar siswa masih 

belum memahami materi tersebut dengan baik. Kesulitan ini disebabkan karena 

guru hanya menggunakan model konvensional dalam menyampaikan materi 

pelajaran kepada siswa. Penggunaan model konvensional ini tentu saja kurang 

memicu keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Akibatnya siswa 

menjadi jenuh dan malas untuk mengikuti pembelajaran sehingga minat dan hasil 

belajarnya pun kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya siswa 

yang memperoleh nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Berdasarkan hasil ulangan semester genap tahun 2013/2014 pada materi sifat-sifat 

bangun datar, dari 24 siswa yang mencapai batas tuntas yaitu 14 siswa, dan 

sisanya sebanyak 10 siswa tidak memenuhi batas tuntas. Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang harus dicapai siswa untuk mata pelajaran matematika 

adalah 65.  

Untuk mengatasi hal tersebut, maka guru diharapakan dapat menerapkan 

model  pembelajaran yang dapat mendorong partisipasi siswa dan memberikan 

pengalaman yang bermakna. Model Pembelajaran kooperatif merupakan salah 
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satu model pembelajaran yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap 

proses dan hasil belajar siswa. Stahl dalam Isjoni (2010: 24) mengemukakan, 

melalui model pembelajaran kooperatif siswa dapat memperoleh pengetahuan, 

kecakapan sebagai pertimbangan untuk berpikir dan menentukan serta berbuat dan 

berpartisipasi sosial. 

Dalam pembelajaran matematika, model pembelajaran kooperatif juga 

dipandang dapat memberikan pengaruh positif terhadap siswa baik pada hal sikap 

maupun hasil belajarnya. Dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif, 

aktivitas belajar siswa akan semakin baik dan hasil belajarnya pun turut baik pula. 

Sejalan dengan hal tersebut House (2006: 40) menyatakan bahwa:  

The relationship between student self-beliefs and mathematics 

achievement is critical for success and several approaches have 

been designed to foster positive student attitudes toward 

mathematics. The development of a supportive classroom 

environment and the selection of effective learning examples 

enhanced student motivation for learning mathematics. Likewise, 

cooperative learning strategies are generally associated with 

improved student achievement and more favorable attitudes toward 

mathematics. 

 

 Pernyataan di atas menjelaskan bahwa hubungan antara kepercayaan diri 

peserta didik dan prestasi matematika sangat penting untuk keberhasilan dan 

beberapa pendekatan telah dirancang untuk mendorong sikap positif peserta didik 
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terhadap matematika. Pengembangan dari lingkungan kelas yang mendukung dan 

pemilihan pembelajaran yang efektif sebagai contoh memotivasi peserta didik 

untuk meningkatkan belajar matematika. Demikian juga, strategi pembelajaran 

kooperatif umumnya terkait dengan pelajar yang meningkat prestasinya dan sikap 

yang lebih menguntungkan ke arah matematika. 

Ada beberapa variasi jenis model pembelajaran kooperatif, salah satunya 

yaitu model Jigsaw. Tipe Jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif 

dimana pembelajaran melalui penggunaan kelompok kecil siswa yang bekerja 

sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran 

dan mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal, baik pengalaman individu 

maupun pengalaman kelompok. Pada pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini 

setiap siswa menjadi anggota dari 2 kelompok, yaitu anggota kelompok asal dan 

anggota kelompok ahli. Anggota kelompok asal terdiri dari 3-5 siswa yang setiap 

anggotanya diberi nomor kepala 1-5. Nomor kepala yang sama pada kelompok 

asal berkumpul pada suatu kelompok yang disebut kelompok ahli. 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terdapat 3 karakteristik yaitu: 

(a)  kelompok kecil; (b) belajar bersama; dan (c) pengalaman belajar. Esensi 

kooperatif learning adalah tanggung jawab individu sekaligus tanggung jawab 

kelompok, sehingga dalam diri siswa terbentuk sikap ketergantungan positif yang 

menjadikan kerja kelompok optimal. Keadaan ini mendukung siswa dalam 

kelompoknya belajar bekerja sama dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh 

sampai suksesnya tugas-tugas dalam kelompok. 
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Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukan oleh Johnson (1991: 27) 

yang menyatakan bahwa “Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw ialah kegiatan 

belajar secara kelompok kecil, siswa belajar dan bekerja sama sampai kepada 

pengalaman belajar yang maksimal, baik pengalaman individu maupun 

pengalaman kelompok”. 

 Model ini cocok diterapkan dalam pembelajaran matematika materi sifat-

sifat bangun datar dengan karakteristik materi yang banyak, berstruktur, dan dapat 

dibagi-bagi. Selain itu, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw juga sesuai 

dengan karakteristik siswa sekolah dasar yang masih senang bermain, bergerak, 

bekerja dalam kelompok, dan melakukan sesuatu secara langsung. Dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini diharapkan kegiatan 

pembelajaran dapat lebih bervariasi dan memberikan pengalaman yang bermakna 

bagi siswa, sehingga minat dan hasil belajar siswa pun dapat meningkat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti berminat untuk 

melaksanakan penelitian dengan judul “Keefektifan Model Jigsaw Terhadap 

Minat dan Hasil Belajar Sifat-Sifat Bangun Datar Pada Siswa Kelas V SDN 

Ranjingan Banyumas”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

(1) Dalam pembelajaran matematika guru masih menggunakan pembelajaran 

model konvensional misalnya ceramah dan pola interaksi klasikal. 
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(2) Hasil dan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran Matematika dengan 

model pembelajaran konvensional rendah, dapat ditunjukkan dengan 

kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

(3) Guru belum melakukan model pembelajaran Jigsaw dalam pembelajaran 

Matematika termasuk materi Sifat-Sifat Bangun datar. 

 

1.3 Pembatasan Masalah Dan Paradigma Penelitian 

Masalah pada identifikasi terlalu luas sehingga perlu dibatasi untuk 

memperoleh kajian yang mendalam tentang keefektifan model Jigsaw terhadap 

hasil dan minat mata pelajaran Matematika pada siswa kelas V SD Negeri 

Ranjingan Banyumas. Dalam hal ini peneliti membatasi permasalahan sebagai 

berikut: 

(1) Variabel yang akan diteliti yaitu model Jigsaw terhadap minat dan hasil 

belajar siswa terhadap materi sifat-sifat bangun datar. 

(2) Populasi penelitian yang diambil yaitu siswa kelas V SD Negeri Ranjingan 

Banyumas tahun pelajaran 2014/2015 

Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu Penerapan Model Jigsaw 

dalam pembelajaran matematika sebagai variabel bebas (X) yang mempengaruhi 

minat dan hasil belajar matematika sebagai variabel terikat (Y). Menurut 

Sugiyono (2014: 68), paradigma penelitian yang diterapkan yakni paradigma 

sederhana, karena terdiri atas satu variabel independen dan dependen. Hubungan 

antar variabel tersebut dapat dilihat pada bagan 1 berikut: 

 
X   Y 
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                     Bagan 1. Paradigma Penelitian Sederhana  

Keterangan: 

X =  Model Jigsaw 

Y =  Minat dan Hasil belajar 

(Sugiyono 2014:  68) 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar  belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

(1) Apakah terdapat perbedaan minat dan hasil belajar Matematika pada siswa 

kelas V antara yang mendapat pembelajaran model Jigsaw dan yang 

mendapat pembelajaran model konvesional? 

(2) Apakah minat dan hasil belajar Matematika pada siswa kelas V yang 

mendapat pembelajaran model Jigsaw lebih baik daripada yang mendapat 

pembelajaran model konvesional? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai tujuan dilaksanakannya 

penelitian di SD Negeri Ranjingan Banyumas. Tujuan penelitian tersebut meliputi 

tujuan umum dan tujuan khusus dari pelaksanaan penelitian. Tujuan umum dan 

tujuan khusus dari pelaksanaan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:  

1.5.1 Tujuan Umum 
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Tujuan umum adalah tujuan yang bersifat umum atau memiliki skala yang 

lebih besar. Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

keefektifan model Jigsaw terhadap minat dan hasil belajar Matematika pada siswa 

kelas V SD Negeri Ranjingan Banyumas. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus adalah tujuan yang bersifat khusus atau fokus tujuan yang 

ingin dicapai. Tujuan khusus dilaksanakannya penelitian ini yaitu: (1) Mengetahui 

apakah terdapat perbedaan minat dan hasil belajar Matematika pada siswa kelas V 

antara yang mendapat pembelajaran model Jigsaw dan yang mendapat 

pembelajaran model konvensional; (2) Mengetahui apakah minat dan hasil belajar 

Matematika pada siswa kelas V yang mendapat pembelajaran model Jigsaw lebih 

baik daripada yang mendapat pembelajaran model konvensional. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dibagi menjadi manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu manfaat dalam bentuk teori 

yang diperoleh dari penelitian ini, sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang 

dapat diperoleh secara praktik dari penelitian ini, yaitu manfaat penerapan model 

Jigsaw dalam pembelajaran matematika khususnya materi bangun datar. Manfaat 

praktis yang diperoleh dari penelitian ini meliputi manfaat bagi siswa, bagi guru, 

dan bagi sekolah. Penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat teoritis dan manfaat 

praktis akan dijelaskan sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoritis  
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(1) Memberikan informasi mengenai Model  Jigsaw. 

(2) Menambah bahan kajian untuk penelitian pengembangan. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi banyak pihak yaitu 

siswa, guru, dan sekolah. Ketiga manfaat di atas akan dijelaskan sebagai berikut: 

1.6.2.1 Bagi Siswa  

(1) Memudahkan pemahaman siswa mengenai materi sifat-sifat bangun datar 

sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang optimal. 

(2) Meningkatnya minat belajar siswa pada mata pelajaran Matematika 

terutama materi sifat-sifat bangun datar. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

(1) Menambah alternatif model pembelajaran dalam mata pelajaran 

matematika khususnya pada materi sifat-sifat bangun datar. 

(2) Menambah informasi dan keterampilan guru sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika.  

 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif 

untuk meningkatkan hasil dan minat belajar di sekolah dalam penyelenggaraan 

pendidikan, sehingga citra sekolah di masyarakat lebih baik. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Dalam kajian pustaka ini akan dibahas tentang landasan teori, penelitian 

yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Berikut ini merupakan 

penjabaran dari sub pokok bahasan tersebut. 

 

2.1 Landasan Teori 

Dalam landasan teoritis memuat tentang teori-teori yang mendasari 

pelaksanan penelitian. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

2.1.1 Belajar  

Para pakar pendidikan telah mendefinisikan konsep tentang belajar. 

Gagne (1989) dalam Susanto (2013: 1) menyatakan bahwa belajar merupakan 

proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari 

pengalaman. Cronbach (1954)  dalam Djamarah (2011: 13), “Learning is shown 

by a change in behavior as a result of experience.” Pendapat tersebut bermakna 

bahwa belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Slavin 

(1994) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 82) juga menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. Pendapat lain 

muncul dari Morgan dkk. (1984) dalam Suprijono (2011: 3), “Learning is any 

relatively permanent change in behavior that is a result of past experience.” Hal 

ini berarti belajar merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi karena 

hasil dari praktik atau pengalaman.  
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Belajar ialah suatu proses usaha sadar yang dilakukaan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2010: 2). Dalam teori Behaviorisme, proses pembelajaran berpegang teguh pada 

prinsip dan pemahaman. Teori ini menekankan pentingnya keterampilan dan 

pengetahuan akademik maupun perilaku sosial. “Proses belajar terjadi dengan 

adanya tiga komponen pokok, yaitu stimulus, respons, dan akibat” (Rifa‟i, 2009: 

105). Stimulus merupakan hal yang akan diberikan dalam proses pembelajaran, 

pada umumnya disebut dengan pengetahuan keterampilan, akademik, maupun 

sosial. Respons diartikan sebagai tanggapan dari individu yang telah menerima 

stimulus. Sedangkan akibat adalah hasil atau hal yang terjadi setelah proses 

pemberian stimulus dan respons berlangsung. Hasil dari suatu proses 

pembelajaran ditentukan oleh bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung. 

Belajar sering pula diartikan sebagai penambahan, perluasan, dan 

pendalaman pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan. Hal ini senada 

dengan pendapat Gagne dalam Winataputra (2007: 1.8) yang menyatakan bahwa 

belajar adalah suatu perubahan dalam kemampuan yang bertahan lama dan 

bukan dari proses pertumbuhan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh 

Bower dan Hilgard (1981) dalam Winataputra (2007: 1.8) menyatakan bahwa 

belajar mengacu pada perubahan perilaku atau potensi individu sebagai hasil dari 

pengalaman dan perubahan tersebut tidak disebabkan oleh insting, kematangan 

atau kelelahan dan kebiasaan.  
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Hamalik (2003) dalam Susanto (2013: 3-4) menjelaskan bahwa “belajar 

adalah memodifikasi atau memperteguh perilaku melalui pengalaman (learning 

is defined as the modificator or stregthening of behavior through experiencing). 

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

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

sekadar mengingat atau menghafal saja, namun lebih luas dari itu merupakan 

mengalami. Hamalik juga menegaskan bahwa belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku individu atau seseorang melalui interaksi dengan 

lingkungannya”. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah proses yang dialami secara sengaja untuk memperoleh suatu perubahan 

yang terus-menerus dari adanya pengetahuan, sikap dan kebiasaan-kebiasaan 

yang berasal dari proses belajar itu sendiri. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  Trianto (2012: 17) 

juga menyebutkan bahwa pembelajaran pada hakikatnya adalah usaha sadar dari 

seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa 

dengan sumber belajar lain) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.  

Pengertian pembelajaran dikemukakan oleh Hernawan dkk. (2009: 9.4) 

bahwa pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi transaksional yang 

bersifat timbal balik, baik antara guru dan siswa maupun antar siswa untuk 
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mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Siddiq (2008: 1.9) pembelajaran adalah 

suatu upaya yang dilakukan seseorang (guru atau yang lain) untuk 

membelajarkan siswa yang belajar. 

Gagne (1981) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 192) pembelajaran 

merupakan serangkaian peristiwa eksternal siswa yang dirancang untuk 

mendukung proses internal belajar.  Briggs (1992) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 

193) pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi 

siswa sedemikian rupa sehingga siswa itu memperoleh kemudahan dalam 

berinteraksi dengan lingkungan. Peristiwa belajar ini dirancang agar 

memungkinkan siswa memproses informasi nyata dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Peristiwa eksternal ataupun peristiwa internal yang 

diperoleh siswa bergantung pada bagaimana siswa itu melakukan kegiatan 

pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa pengertian pembelajaran di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan  proses interaksi antara guru dan 

siswa, dimana antar keduanya terjadi komunikasi yang intens dan terarah dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi yang terjadi antara 

guru dan siswa tersebut dapat berupa komunikasi verbal maupun non verbal.   

 

2.1.3 Minat Belajar  

Hilgard (1962) dalam Slameto (2010: 57) merumuskan minat adalah 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan. Kegiatan yang diminati oleh seseorang akan diperhatikan terus-
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menerus dan disertai dengan rasa senang. Minat berbeda dengan perhatian, 

karena perhatian sifatnya sementara dan belum tentu diikuti dengan rasa senang. 

Sedangkan, minat selalu diikuti dengan rasa senang dan dari situ diperoleh 

kepuasan. 

Slameto (2010: 180) menyatakan bahwa minat adalah suatu rasa lebih 

suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimanaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Minat tidak dibawa sejak lahir, 

melainkan diperoleh kemudian. Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu 

pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada 

hal lainnya, dapat dimanifestasikan melalui partisispasi dalam suatu aktivitas. 

Siswa yang memiliki minat terhadap subyek tertentu cenderung untuk 

memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subyek tersebut. 

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena jika bahan pelajaran 

yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak belajar dengan 

sebaik-baiknya karena siswa tidak tertarik dengan bahan pelajaran tersebut. 

Bahan pelajaran yang menarik minat siswa akan lebih mudah dipelajari dan 

dipahami oleh siswa. Hamalik (2008: 110) kegiatan belajar yang didasari dengan 

penuh minat akan lebih mendorong siswa belajar lebih baik sehingga akan 

meningkatkan hasil belajar.  

Djaali  (2008: 121) minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Sedangkan Crow and Crow (1989) 
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dalam Djaali (2008: 121) mengatakan bahwa minat berhubungan dengan gaya 

gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan 

orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.  

Minat belajar akan muncul jika siswa merasa tertarik terhadap berbagai 

hal yang akan dipelajari, atau jika siswa tersebut menyadari dan melibatkan 

dirinya dengan kaitan hal-hal yang akan dipelajarinya tersebut terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan pribadinya. Silberman (2009: 24) memberikan 

cara membangun minat siswa: 

(1) Kemukakan cerita atau visual yang menarik, seperti sajian anekdot, cerita 

fisik, kartun, atau grafik yang relevan sehingga dapat memenuhi perhatian 

siswa terhadap pembelajaran. 

(2) Buatlah kasus problem, misalnya kemukakan suatu problem di sekitar 

ceramah yang akan disusun. 

(3) Tes pertanyaan, dengan cara memberikan siswa sebuah pertanyaan 

(apakah mereka memiliki sedikit pengetahuan sebelumnya) sehingga 

mereka akan termotivasi untuk mendengarkan ceramah atau penjelasan 

untuk menjawabnya. 

Minat dapat diekpresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa 

siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula disalurkan 

melalui partisipasi dalam suatu aktivitas dalam pembelajaran. Jika siswa telah 

menyadari minatnya terhadap pelajaran, maka mungkin sekali akan menjaga 

pikirannya. Siswa dapat merasa lelah jika membaca buku yag tidak diminatinya 

tetapi siswa akan terus-menerus membaca buku tersebut diganti dengan buku 
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yang  diminatinya. The American Heritage Dictionary of the English Language 

(1976) dalam Djaali (2008: 122) mendefinisikan minat adalah perasaan ingin 

tahu, mempelajari, mengagumi atau memiliki sesuatu. Sementara Holland (1973) 

dalam Djaali (2008: 122) mengartikan minat sebagai kecenderungan hati yang 

yang tinggi terhadap sesuatu. Minat tidak timbul sendiri, melainkan ada unsur 

kebutuhan, misalnya minat belajar.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat memiliki 

unsur pengetahuan, kesadaran sampai pilihan nilai, pengerahan perasaan, seleksi, 

dan kecenderungan hati. Jadi, siswa yang memiliki minat belajar akan mengikuti 

pembelajaran, berpartisipasi dalam segala aktivitas pembelajaran tanpa adanya 

paksaan karena siswa tersebut memberikan perhatian dan merasa ada keterikatan 

dalam pembelajaran.  

Secara konseptual Rasyid (2009: 207) minat adalah watak yang tersusun 

melalui pengalaman yang mendorong individu mencari objek, aktivitas, 

pengertian, keterampilan untuk tujuan perhatian atau penguasaan. Sudaryono 

(2013: 90) minat belajar merupakan pilihan kesenangan dalam melakukan 

kegiatan dan dapat diukur melalui kesukacitaan, ketertarikan, perhatian, dan 

keterlibatan. Dalam hal ini peneliti mengukur minat siswa dalam pembelajaran 

Matematika materi bangun datar. Indikator minat yang digunakan Sudaryono 

meliputi gairah dan inisiatif dalam dimensi kesukaan, responsif dan kesegaran 

dalam dimensi ketertarikan, konsentrasi dan ketelitian dalam dimensi perhatian, 

serta kemauan keuletan dan kerja keras dalam dimensi keterlibatan siswa pada 

pembelajaran Matematika. 



21 
 

 

2.1.4 Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar (Rifa‟i, 2009: 85). Perolehan aspek-aspek perubahan 

tingkah laku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa. Suprijono 

(2012: 5) mengartikan hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Merujuk pada 

pemikiran Gagne (1979) dalam Suprijono (2012: 5) yang menyatakan hasil 

belajar berupa: 

(1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan 

merespons secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. 

Kemampuan tersebut tidak memerlukan manipulasi simbol, 

pemecahan masalah maupun penerapan aturan. 

(2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambang. Kemampuan intelektual terdiri dari 

kemampuan mengategorisasi, kemampuan analisis-sintesis fakta-

konsep, dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. 

(3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri, meliputi penggunaan konsep dan 

kaidah dalam memecahkan masalah. 

(4) Kemampuan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud 

otomatisme gerak jasmani. 
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(5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai sebagai standar 

perilaku. 

Bloom (1956) dalam Rifa‟i (2009: 86) hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikut penjelasan lebih rinci 

oleh Bloom:  

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup 

kategori pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sistesis, 

dan penilaian. Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, 

minat, dan nilai. Ranah afektif meliputi penerimaan, penanggapan, 

penilaian, pengorganisasian, dan pembentukan pola hidup. Ranah 

psikomotorik berkaiatan dengan kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi 

syaraf.  

 

Kategori perilaku untuk ranah psikomotorik Elizabeth Simpson (1974) 

dalam Rifa‟i (2009: 89) antara lain persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, 

gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian, dan kreativitas. Sementara 

pendapat Gagne dan Briggs (1979) dalam Rifa‟i (2009: 90) memaknai tujuan 

siswa dalam lima kategori, yaitu kemahiran intektual, strategi kognitif, informasi 

verbal, kemahiran motorik, dan sikap.  
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Berdasarkan tentang hasil belajar, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu 

aspek potensi kemanusiaan saja. Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorisasi 

oleh para pakar pendidikan sebagaiman tersebut di atas tidak dilihat secara 

terpisah melainkan komprehensif atau menyeluruh. 

2.1.5 Karakteristik Perkembangan Siswa SD  

Usia rata-rata anak sekolah dasar adalah 6 tahun hingga kira-kira usia 11 

atau 12 tahun. Anak-anak usia sekolah ini memiliki karakteristik perkembangan 

tertentu. Karakteristik perkembangan tersebut menampilkan berbagai perbedaan 

individual diantaranya perbedaan intelegensi, kemampuan dalam kognitif dan 

bahasa, perkembangan kepribadian dan perkembangan fisik anak. 

Piaget (1950) dalam Susanto (2013: 77)  setiap tahapan perkembangan 

kognitif memiliki karakteristik yang berbeda. Secara garis besar tahapan 

perkembangan kognitif tesebut dikelompokkan menjadi empat tahap yaitu: (1) 

Tahap sensori motorik (usia 0-2 tahun); (2) Tahap pra-operasional (usia 2-7 

tahun); (3) Tahap operasional konkret (usia 7-11 tahun); (4) Tahap operasional 

formal (usia 11-15 tahun). 

Pada tahap sensori motorik anak belum memasuki usia sekolah. 

Sementara pada tahap pra-operasional akhir, anak sudah memasuki usia sekolah, 

tetapi kemampuan skema kognitifnya masih terbatas. Pada tahap ini anak suka 

meniru perilaku orang lain (khususnya orang tua dan guru) yang pernah ia lihat 

ketika orang lain itu merespon perilaku orang, keadaan, dan kejadian yang 

dihadapi pada masa lampau. 
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Pada tahap operasional konkret siswa sudah mulai memahami aspek-

aspek kumulatif materi, misalnya volume dan jumlah, mempunyai kemampuan 

memahami cara mengombinasikan beberapa golongan benda yang bervariasi 

tingkatannya. Selain itu, siswa sudah mampu berpikir sistematis mengenai 

benda-benda dan peristiwa-peristiwa konkret. Sementara pada tahap operasional 

formal siswa sudah menginjak usia remaja, perkembangan kognitif siswa pada 

tahap ini telah memiliki kemampuan mengoordinasikan dua ragam kemampuan 

kognitif baik secara simultan (serentak) maupun berurutan. 

Desmita (2012: 35) mengemukakan bahwa karakteristik anak usia 

sekolah dasar antara lain senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam 

kelompok senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh 

sebab itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung 

unsur permainan, mengusahakan siswa berpindah atau bergerak, bekerja atau 

belajar dalam kelompok, serta memberi kesempatan untuk terlibat langsung 

dalam pembelajaran. 

Karakteristik siswa pada penelitian ini sama seperti yang karakteristik 

siswa pada umumnya. Siswa kelas V SDN Ranjingan masih senang bermain, 

senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok senang merasakan atau 

melakukan sesuatu secara langsung. Tahapan berpikirnya termasuk pada tahap 

operasional konkret. Siswa sudah mampu berpikir sistematis mengenai benda-

benda dan peristiwa-peristiwa konkret. 
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2.1.6 Pembelajaran Matematika di SD 

Ruseffendi (1991) dalam Heruman (2012: 1) matematika adalah bahasa 

simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif; ilmu 

tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang 

tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan 

akhirnya ke dalil. Soejadi (2000) dalam Heruman (2012: 1) hakikat matematika 

memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu pada kesepakatan, dan pola pikir yang 

deduktif. 

Sujono (1988) dalam Fathani (2009: 19) mengartikan matematika sebagai 

cabang ilmu pengetahuan yang eksak dan terorganisasi secara sistematik. 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan tentang penalaran yang logik dan 

masalah yang berhubungan dengan bilangan.  

Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar 

kepada siswa melalui serangkaian kegiatan terencana sehingga siswa 

memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari (Muhsetyo, 

2010: 1.26). Perkembangan pembelajaran matematika banyak memiliki 

kecenderungan baru yang tumbuh dan berkembang di banyak negara, sebagai 

inovasi dan reformasi model pembelajaran yang sesuai tantangan sekarang dan 

mendatang. Sebagai pengetahuan, matematika mempunyai ciri-ciri khusus antara 

lain abstrak, deduktif, konsisten, hierarkis, dan logis. Soejadi (1999) dalam 

Muhsetyo (2010: 1.2) menyatakan bahwa keabstrakan matematika karena objek 

dasarnya abstrak, yaitu fakta, konsep, operasi, dan prinsip. Ciri keabstrakan dan 

ciri lainnya dari pelajaran matematika yang tidak mudah untuk dipelajari,  
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sehingga akhirnya banyak siswa yang kurang tertarik terhadap pelajaran 

matematika. Oleh karena itu, perlu adanya jembatan penghubung agar keilmuan 

matematika tetap terjaga dan matematika dapat lebih mudah dipahami.  

Persoalan mencari penghubung merupakan suatu tantangan, yaitu 

tantangan pendidikan matematika untuk mencari dan memilih model 

pembelajaran matematika yang menarik, mudah dipahami siswa, menggugah 

semangat, menantang terlibat, dan pada akhirnya menjadikan siswa cerdas 

matematika. Pemilihan model pembelajaran matematika perlu memperhatikan 

perkembangan jaman untuk memperpendek jarak kesenjangan antara kemajuan 

di dunia dan kenyataan nyata di Indonesia. Perkembangan model pembelajaran 

seiring waktu selalu mengalami perubahan untuk memperbaiki kesalahan yang 

sudah ada. Dengan pemikiran yang baru, maka model permbelajaran di negara 

lain tidak dapat diabaikan sehingga kita dapat mengejar kemajuan negara lain. 

Model pembelajaran matematika yang berkembang pada hakikatnya 

berdasar pada teori-teori belajar yang sesuai, sehingga perlu dipahami secara 

sungguh-sungguh. Perkembangan strategi pembelajaran yang berpusat pada 

siswa mengubah cara pandang tentang bagaimana siswa belajar. Sesuai dengan 

tahap perkembangan kognitif siswa SD yang berada pada tahap operasional 

konkret, maka proses pembelajarannya melalui tahapan konkret, semi konkret, 

semi abstrak, dan selanjutnya abstrak. Dalam pembelajaran matematika, setiap 

konsep abstrak yang baru dipahami siswa perlu diberi penguatan agar mudah 

dipahami dan bertahan lama dalam memori siswa. Oleh karena itu, perlu adanya 
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pembelajaran melalui perbuatan dan pengertian, tidak hanya sekedar hapalan 

atau mengingat fakta saja karena akan mudah dilupakan siswa.  

Teori makna oleh Ausubel dalam Muhsetyo (2010: 1.9) mengemukakan 

pentingnya pembelajaran bermakna dalam mengajar matematika. Kebermaknaan 

pembelajaran akan membuat kegiatan belajar lebih menarik bermanfaat, dan 

menantang sehingga konsep dan prosedur matematika akan lebih mudah 

dipahami dan diingat siswa. Kebermakanaan yang dimaksud berupa struktur 

matematika yang lebih ditonjolkan untuk memudahkan pemahaman. 

Kebermaknaan dapat pula berupa pernyataan konsep dalam bentuk bagan, 

diagram, atau peta yang akan menujukkan saling keterkaitan antar konsep.     

Tujuan akhir dari konsep-konsep pada kurikulum matematika di SD yaitu 

agar siswa terampil dalam menggunakan berbagai konsep dalam kehidupan 

sehari-hari. Untuk menncapai tujuan akhir tersebut, maka siswa harus melalui 

langkah-langkah yang benar sesuai dengan kemampuan dan lingkungan siswa. 

Dalam pembelajaran matematika, guru harus memahami kemampuan siswa yang 

berbeda-beda, sehingga guru hendaknya dapat menyajikan pembelajaran yang 

efektif, efisien, dan sesuai pola pikir siswa. Heruman (2012: 2) memaparkan 

langkah-langkah pembelajaran yang ditekankan pada konsep-konsep matematika 

di SD: 

(1) Penanaman konsep dasar (penanaman konsep), yaitu pembelajaran 

suatu konsep baru matematika, ketika siswa belum pernah 

mempelajari konsep tersebut. 
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(2) Pemahaman konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep, yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep 

matematika. 

(3) Pembinaan keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari 

penenaman konsep dan pemahaman konsep. Tujuannya agar siswa 

lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika. 

2.1.7 Pembelajaran Konvensional 

Salah satu model pembelajaran yang masih sering digunakan oleh guru 

sampai sekarang yaitu model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran 

ini, biasanya lebih menekankan pada latihan pengerjaan soal, didominasi oleh 

metode ceramah, dan pada saat pembelajaran siswa lebih banyak mendengarkan. 

Dengan demikian, peran guru dalam proses pembelajaran sangat dominan. Guru 

merupakan pemberi informasi, sedangkan siswa hanya sebagai penerima 

informasi dari guru.  

Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran dengan 

menggunakan metode yang biasa dilakukan oleh guru, yaitu memberi materi 

melalui metode ceramah, latihan soal, dan pemberian tugas. Abimanyu (2008: 

6.3), metode ceramah merupakan penyajian materi pelajaran oleh guru dengan 

cara memberikan penjelasan secara lisan kepada siswa. Proses pembelajarannya 

berpusat pada guru dan komunikasi berlangsung satu arah. 

Abimanyu (2008: 6.3) menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran dengan 

ceramah, yaitu: (1) Menciptakan landasan pemikiran siswa agar dapat belajar 

melalui bahan tertulis hasil ceramah guru; (2) Menyajikan garis-garis besar isi 
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pelajaran dan permasalahan penting yang terdapat dalam isi pelajaran; (3) 

Merangsang siswa untuk belajar mandiri dan menumbuhkan rasa ingin tahu 

melalui pengayaan belajar; (4) Memperkenalkan hal-hal baru dan memberikan 

penjelasan secara gamblang teori dan praktiknya; (5) Sebagai langkah awal 

untuk metode yang lain dalam upaya menjelaskan prosedur yang harus ditempuh 

siswa. Misalnya sebelum eksperimen, siswa diberi penjelasan tentang apa-apa 

yang harus dilakukan siswa. 

Metode ceramah yang biasa dilakukan oleh guru dalam pembelajaran 

memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Abimanyu (2008: 6.4) kelebihan metode ceramah yaitu: (1) Murah dalam 

arti efisien dilihat dari segi waktu, biaya, dan tersedianya guru; (2) Mudah dalam 

arti materi dapat disesuaikan dengan terbatasnya waktu, karakteristik siswa, dan 

tersedianya alat pelajaran; (3) Meningkatnya daya dengar siswa dan 

menumbuhkan minat belajar dari sumber lain; (4) Memperoleh penguatan, dalam 

arti guru memperoleh penghargaan, kepuasan, dan sikap percaya diri dari siswa 

yang diajar, jika siswa memperhatikannya dan terlihat senang karena cara 

mengajar guru baik; (5) Dapat memberikan wawasan yang luas, karena guru 

dapat menambah dan mengaitkan dengan sumber dan materi lain dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Sementara itu kelemahan metode ceramah menurut Abimanyu (2008: 

6.4) yaitu: (1) Siswa dapat menjadi jenuh terutama jika guru tidak pandai 

menjelaskan; (2) Dapat menimbulkan verbalisme pada siswa; (3) Materi ceramah 

terbatas pada yang diingat guru; (4) Bagi siswa yang keterampilan 
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mendengarkannya kurang akan dirugikan; (5) Siswa dijejali dengan konsep yang 

belum tentu dapat diingat terus; (6) Informasi yang disampaikan mudah usang 

dan ketinggalan zaman; (7) Tidak merangsang berkembangnya kreativitas siswa; 

(8) Terjadi interaksi satu arah yaitu dari guru kepada siswa. 

2.1.8 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial (Suprijono 2011: 46). 

Model pembelajaran menurut Joice dan Weil (1990) dalam Isjoni (2010: 50) 

adalah suatu pola atau rencana yang sudah direncanakan sedemikian rupa dan 

digunakan untuk menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi 

petunjuk kepada pengajar di kelasnya. Sementara itu, Arends (1997: 7) dalam 

Trianto (2011: 54) mengemukakan bahwa model pembelajaran mengacu pada 

pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan 

pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman untuk merancang 

pembelajaran yang sistematis dari awal hingga akhir. Model pembelajaran perlu 

dipahami guru agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan sebaik mungkin 

sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. 
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2.1.9 Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang saat ini 

banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat 

pada siswa (student oriented), terutama untuk mengatasai permasalahan yang 

ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa, yang tidak dapat bekerjasama 

dengan orang lain, siswa yang agresif dan tidak peduli pada yang lain (Isjoni 

2010: 16).  Lie dalam Wena (2009: 189-190), pembelajaran koopeartif adalah 

sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama 

dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur, dan dalam sistem ini 

guru bertindak sebagai fasilitator. Slavin dalam Isjoni (2010: 12) mengemukakan 

bahwa cooperative learning adalah suatu model pembelajaran dimana siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen. 

Model Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model 

pembelajaran yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap proses dan 

hasil belajar siswa. Stahl dalam Isjoni (2010: 24) mengemukakan, melalui model 

pembelajaran kooperatif  siswa dapat memperoleh pengetahuan, kecakapan 

sebagai pertimbangan untuk berpikir dan menentukan serta berbuat dan 

berpartisipasi sosial. 

Dalam pembelajaran matematika, model pembelajaran kooperatif juga 

dipandang dapat memberikan pengaruh positif  terhadap siswa baik pada hal 

sikap maupun hasil belajarnya. Dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif, aktivitas belajar siswa akan semakin baik dan hasil belajarnya pun 
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turut baik pula. Sejalan dengan hal tersebut House (2006: 40) menyatakan 

bahwa:  

The relationship between student self-beliefs and mathematics 

achievement is critical for success and several approaches have 

been designed to foster positive student attitudes toward 

mathematics. The development of a supportive classroom 

environment and the selection of effective learning examples 

enhanced student motivation for learning mathematics. Likewise, 

cooperative learning strategies are generally associated with 

improved student achievement and more favorable attitudes toward 

mathematics. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa hubungan antara kepercayaan diri 

peserta didik dan prestasi matematika sangat penting untuk keberhasilan dan 

beberapa pendekatan telah dirancang untuk mendorong sikap positif peserta 

didik terhadap matematika. Pengembangan dari lingkungan kelas yang 

mendukung dan pemilihan pembelajaran yang efektif sebagai contoh memotivasi 

peserta didik untuk meningkatkan belajar matematika. Demikian juga, strategi 

pembelajaran kooperatif umumnya terkait dengan pelajar yang meningkat 

prestasinya dan sikap yang lebih menguntungkan ke arah matematika. 

Jarolimek & Parker dalam Isjoni (2010: 24), keunggulan yang diperoleh 

dalam pembelajaran kooperatif antara lain: (1) Saling ketergantungan yang 

positif; (2) Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu; (3) Siswa 
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dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas; (4) Suasana kelas yang 

santai dan menyenangkan; (5) Terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat 

antara siswa dengan guru; (6) Memiliki banyak kesempatan untuk 

mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan. 

2.1.10 Model Pembelajaran Jigsaw 

Pada sub bab ini akan dibahas beberapa teori. Teori-teori tersebut 

meliputi hakikat model, langkah-langkah, dan kekurangan dan kelebihan model 

Jigsaw. 

2.1.10.1 Hakikat Model Jigsaw 

 Model pembelajaran kooperatif mempunyai banyak tipe. Salah satu 

model pembelajaran kooperatif yaitu Jigsaw. Tipe Jigsaw adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif dimana pembelajaran melalui penggunaan kelompok 

kecil siswa yang bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran dan mendapatkan pengalaman belajar yang 

maksimal, baik pengalaman individu maupun pengalaman kelompok. Pada 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini setiap siswa menjadi anggota dari 2 

kelompok, yaitu anggota kelompok asal dan anggota kelompok ahli. Anggota 

kelompok asal terdiri dari 3-5 siswa yang setiap anggotanya diberi nomor kepala 

1-5. Nomor kepala yang sama pada kelompok asal berkumpul pada suatu 

kelompok yang disebut kelompok ahli. 

 Dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terdapat 3 karakteristik yaitu: 

a.  kelompok kecil, b. belajar bersama, dan c. pengalaman belajar. Esensi 

kooperatif learning adalah tanggung jawab individu sekaligus tanggung jawab 
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kelompok, sehingga dalam diri siswa terbentuk sikap ketergantungan positif 

yang menjadikan kerja kelompok optimal. Keadaan ini mendukung siswa dalam 

kelompoknya belajar bekerja sama dan tanggung jawab dengan sungguh-

sungguh sampai suksesnya tugas-tugas dalam kelompok. 

Model pemelajaran kooperatif tipe Jigsaw berbeda dengan 

pembelajaran tradisional. Dalam model pembelajaran biasa atau tradisonal guru 

menjadi pusat semua kegiatan kelas. Sebaliknya, di dalam model belajar tipe 

Jigsaw, meskipun guru tetap mengendalikan aturan, ia tidak lagi menjadi pusat 

kegiatan kelas, tetapi siswalah yang menjadi pusat kegiatan kelas (Isjoni, 2013: 

82). Hal ini sejalan dengan pendapat Adams (2013: 68) menyatakan bahwa: 

Compared with traditional teaching methods, the jigsaw has 

several benefits or advantages or importance. First and foremost, 

most teachers find jigsaw easy to learn because teacher is not the 

sole provider of knowledge which makes most teachers enjoys 

working with it because it can be used with other teaching 

strategies. It works even if only used for an hour per day. Again, 

it is an efficient way to learn. It enables students take ownership 

in thework and achievement. Students are held accountable 

among their peers, also learning revolves round interaction with 

peers and therefore students are active participants in the 

learning process and this helps build interpersonal and 

interactive skills. 
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Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dibandingkan dengan  metode 

pengajaran tradisional, jigsaw memiliki beberapa manfaat atau keuntungan. 

Pertama dan terpenting, kebanyakan guru menemukan jigsaw mudah untuk 

dipelajari karena guru bukan satu-satunya penyedia pengetahuan yang membuat 

kebanyakan guru menikmati bekerja dengannya karena dapat digunakan dengan 

strategi pengajaran lainnya. Guru bekerja bahkan jika hanya digunakan untuk 

satu jam per hari. Sekali lagi, itu adalah cara yang efisien untuk belajar. Hal ini 

memungkinkan siswa mengambil kepemilikan dalam pekerjaan dan prestasi. 

Siswa bertanggungjawab di antara teman-teman mereka, juga belajar berputar 

interaksi dengan teman sebaya dan oleh karena itu siswa aktif dalam proses 

pembelajaran dan ini membantu membangun keterampilan interpersonal dan 

interaktif. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada dasarnya merupakan suatu model 

dimana guru di sini berperan sebagai fasilitator dan memotivasi siswa. Dalam 

model ini siswa yang menjadi pusat kegiatan kelas. Selain itu, model ini dapat 

melatih siswa untuk memiliki sikap bertanggungjawab dan melatih siswa untuk 

berinteraksi dengan teman satu dengan teman lainnya. 

2.1.10.2 Langkah-langkah pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw 

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini berbeda dengan kelompok 

kooperatif lainnya, karena setiap siswa bekerja sama pada dua kelompok secara 

bergantian, dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut : 
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(1) Siswa dibagi dalam kelompok kecil yang disebut kelompok inti, 

beranggotakan 4 orang. Setiap siswa diberi nomor kepala misalnya A, B, 

C, D. 

(2) Membagi wacana/tugas sesuai dengan materi yang diajarkan. Masing-

masing siswa dalam kelompok asal mendapat wacana/tugas yang berbeda, 

nomor kepala yang sama mendapat tugas yang sama pada masing-masing 

kelompok. 

(3) Kumpulkan masing-masing siswa yang memiliki wacana/tugas yang sama 

dalam satu kelompok sehingga jumlah kelompok ahli sama dengan jumlah 

wacana atau tugas yang telah dipersiapkan oleh guru. 

(4) Dalam kelompok ahli ini ditugaskan agar siswa belajar bersama untuk 

menjadi ahli sesuai dengan wacana/tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

(5) Tugaskan bagi semua anggota kelompok ahli untuk memahami dan dapat 

menyampaikan informasi tentang hasil dari wacana/tugas yang telah 

dipahami kepada kelompok kooperatif (kelompok inti) 

(6) Apabila tugas telah selesai dikerjakan dalam kelompok ahli masing-

masing siswa kembali ke kelompok kooperatif asal. 

(7) Beri kesempatan secara bergiliran masing-masing siswa untuk 

menyampaikan hasil dari tugas di kelompok asli. 

(8) Bila kelompok sudah menyelesaikan tugasnya secara  keseluruhan, 

masing-masing kelompok menyampaikan hasilnya dan guru memberikan 

klarifikasi 
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2.1.10.3 Kelebihan dan kekurangan model Jigsaw 

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan model pembelajaran jigsaw adalah sebagai berikut: 

(1) Mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah ada 

kelompok ahli yang bertugas menjalankan materi kepada rekan-rekannya. 

(2) Mengembangkan kemmapuan siswa mengungkapkan ide atau gagasan 

dalam memecahkan masalah tanpa takut membuat salah.  

(3) Dapat meningkatkan kemampuan sosial: mengembangkan rasa harga diri 

dan hubungan interpersonal yang positif. 

(4) Siswa lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat karena siswa diberikan 

kesempatan untuk berdiskusi dan menjelaskan masing-masing kelompok. 

(5) Siswa lebih memahami materi yang diberikan karena dipelajari lebih 

dalam dan sederhana dengan anggota kelompoknya. 

(6) Siswa lebih menguasai materi karena mampu mengajarkan materi tersebut 

kepada teman kelompok belajarnya. 

(7) Siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam kelompoknya. 

(8) Materi yang diberikan kepada siswa dapat merata. 

(9) Dalam proses belajar mengajar siswa saling ketergantungan positif. 

Adapun kekurangan yang bisa ditemukan didalam pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw adalah sebagai berikut: 

(1) Siswa yang tidak memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi maka akan 

sulit dalam menyampaikan materi pada teman. 
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(2) Siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi, dan cenderung 

mengontrol jalannya diskusi. 

(3) Siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan 

mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai 

tenaga ahli. 

(4) Siswa yang cerdas cenderung merasa bosan. 

(5) Siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk mengikuti 

proses pembelajaran.  

(6) Penugasan anggota kelompok untuk menjadi tim ahli sering tidak sesuai 

antara kemmapuan dengan kompetisi yang harus dipelajari. 

(7) Keadaan kondisi kelas yang ramai, sehingga siswa kurang bisa 

berkonsentrasi dalam menyampaikan pembelajaran yang dikuasainya. 

(8) Jika jumlah anggota kelompok kurang akan menimbulkan masalah, misal 

jika ada anggota yang hanya membonceng dalam menyelesaikan tugas-

tugas dan pasif dalam diskusi. 

(9) Jika tidak didukung dengan kondisi kelas yang luas, metode sulit 

dijalankan mengingat siswa harus beberapa kali berpindah dan berganti 

kelompok. 

(10) Membutuhkan waktu yang lebih lama apalagi bila penataan ruang belum 

terkondisi dengan baik, sehingga perlu waktu merubah posisi yang dapat 

juga menimbulkan gaduh serta butuh waktu dan persiapan yang matang 

sebelum model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. 
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2.1.11 Materi Bangun Datar di SD Kelas V 

Materi bangun datar pada penelitian ini terdapat  pada Standar 

Kompetensi (SK) 6. Memahami sifat-sifat bangun datar dan bangun ruang serta 

hubungan antarbangun. Kompetensi Dasar (KD) dari materi ini yaitu 6.1 

mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dengan jumlah jam pelajaran (jp) dalam 

KD ini yaitu 5jp. Materi bangun datar dalam penelitian ini meliputi 

mengidentifikasi ciri-ciri bangun datar dan mengidentifikasi sifat-sifat bangun 

datar (segituga, persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, lingkaran, 

belah ketupat dan layang-layang). 

2.1.12 Penerapan Pembelajaran Matematika Model Jigsaw pada Materi 

Bangun Datar 

Penerapan pembelajaran model Jigsaw pada materi bangun datar meliputi 

tahap persiapan, pembukaan, proses pembelajaran, dan penutup. 

 

(1) Persiapan 

Pada tahap ini, guru mempersiapkan materi yang akan disampaikan 

kepada siswa, yaitu tentang sifat-sifat bangun datar. Guru menyiapkan benda 

konkret dan alat peraga yang akan digunakan dalam pembelajaran. Selain itu 

guru juga menyiapkan lembar kerja siswa. 

(2) Pembukaan 

Pada tahap ini, guru menyampaikan materi kepada siswa dan 

memperkenalkan mereka dengan suatu permasalahan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya, yaitu mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Kemudian guru akan 
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membagikan lembar kerja siswa. Lembar kerja tersebut sudah berisi soal-soal 

yang berkaitan dengan sifat-sifat bangun datar. 

(3) Proses Pembelajaran 

Siswa menyelesaikan lembar kegiatan yang sudah dibagi oleh guru. 

Dengan bimbingan guru siswa melakukan model Jigsaw 

1) Langkah 1 : Siswa dibagi dalam kelompok kecil yang disebut 

kelompok inti, beranggotakan 4 orang. Setiap siswa diberi nomor kepala 

misalnya A, B, C, D. 

2) Langkah 2 : Membagi wacana/tugas sesuai dengan materi yang 

diajarkan. Masing-masing siswa dalam kelompok asal mendapat 

wacana/tugas yang berbeda, nomor kepala yang sama mendapat tugas 

yang sama pada masing-masing kelompok. 

3) Langkah 3 : Kumpulkan masing-masing siswa yang memiliki  

wacana/tugas yang sama dalam satu kelompok sehingga jumlah kelompok 

ahli sama dengan jumlah wacana atau tugas yang telah dipersiapkan oleh 

guru. 

4) Langkah 4  : Dalam kelompok ahli ini ditugaskan agar siswa belajar 

bersama untuk menjadi ahli sessuai dengan wacana/tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

5) Langkah 5 : Tugaskan bagi semua anggota kelompok ahli untuk 

memahami dan dapat menyampaikan informasi tentang hasil dari 

wacana/tugas yang telah dipahami kepada kelompok kooperatif (kelompok 

inti) 
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6) Langkah 6  : Apabila tugas telah selesai dikerjakan dalam kelompok 

ahli masing-masing siswa kembali ke kelompok kooperatif asal. 

7) Langkah 7 : Beri kesempatan secara bergiliran masing-masing siswa 

untuk menyampaikan hasil dari tugas di kelompok asli. 

8) Langkah 8 : Bila kelompok sudah menyelesaikan tugasnya secara 

keseluruhan, masing-masing kelompok menyampaikan hasilnya dan guru 

memberikan klarifikasi. 

 

(4) Penutup 

Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang aktif dan hasil 

pekerjaannya paling baik, dan memberikan motivasi kepada kelompok yang hasil 

pekerjaannya belum memuaskan. Kemudian guru bersama siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari. Pada akhir pembelajaran, siswa mengerjakan soal 

evaluasi. 

 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian relevan yang mengangkat tentang penerapan model 

Jigsaw  dalam pembelajaran matematika telah banyak dipublikasikan. Banyak 

hasil yang menunjukkan bahwa model Jigsaw merupakan model dan pendekatan 

pembelajaran yang efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika. 

Penelitian-penelitian tersebut antara lain: 

(1) Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Agustinningrum (2012) 

dengan judul “Pengaruh Model pembelajaran Jigsaw Terhadap Hasil 
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Belajar Operasi Hitung Pecahan pada Siswa Kelas V SDN Gunungronggo 

Kabupaten Malang”. Penelitian ini merupakan penelitian eskperimen 

semu yang bertujuan untuk mengetahui apakah model pembelajaran 

Jigsaw mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar operasi hitung pecahan 

dan mengetahui bagaimana pengaruh model pembelajaran Jigsaw terhadap 

hasil belajar operasi hitung pecahan pada siswa kelas V SDN 

Gunungronggo. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu pembelajaran model 

Jigsaw pada siswa kelas V SDN Gunungronggo berpengaruh baik 

terhadap hasil belajar materi operasi hitung pecahan. Analisis uji hipotesis 

diperoleh thitung sebesar 2,145 dan ttabel sebesar 2,021 (thitung > ttabel) dengan 

taraf kepercayaan 5%, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat 

disimpulkan ada pengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa yang 

diajar dengan pembelajaran model Jigsaw dan hasil belajar matematika 

siswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional. Dari hasil belajar 

diketahui nilai rata-rata kelas eksperimen 84,84 dan kelas kontrol 75,17 

sehingga penggunaan model pembelajaran Jigsaw berpengaruh lebih baik 

terhadap hasil belajar siswa. 

(2) Penelitian yang dilaksanakan oleh Hasanah (2014) dengan judul 

“Penerapan Metode Jigsaw untuk Meningkatkan Hasil belajar Bangun 

Datar Kelas V Semester 2 di SDN Cingkrong Purwodadi Grobogan”. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Matematika kelas V dalam pembelajaran. Hal ini 

ditunjukkan dengan rata-rata nilai hasil belajar siswa yang mengalami 
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peningkatan dari siklus I ke siklus II, pemahaman dan hasil belajar siswa 

sudah mencapai hasil yang diharapkan yaitu 85% dari jumlah siswa telah 

mencapai KKM 63. 

(3) Penelitian yang dilaksanakan oleh Ashidiqi (2011) dengan judul 

“Peningkatan Pembelajaran IPA Materi Rangka dan Indera Manusia 

Melalui Model Jigsaw di Kelas IV SD Negeri Watesalit 02 Batang”. Hasil 

penelitian tersebut membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 

Rangka dan Indera Manusia. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata nilai 

hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

Rata-rata nilai hasil belajar siswa pada siklus I yaitu 68,83 dan pada siklus 

II meningkat menjadi 75,33. 

(4) Penelitian yang juga menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw ialah penelitian yang dilakukan oleh Rustim (2012) dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas V pada Materi 

Bilangan Bulat di SD Negeri Sindangheula 03 Banjarharja Brebes”. Hasil 

penelitian tersebut membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa dari siklus I 

ke siklus II pada materi Bilangan Bulat. Rata-rata nilai hasil belajar siswa 

pada siklus I yaitu 59,85 dan pada siklus II meningkat menjadi 77,05. 

(5) Penelitian yang dilakukan oleh Arifah (2012) mahasiswa UNNES yang 

berjudul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Materi Pokok Sifat-
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sifat Bangun Datar Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 2 Kalikajar Kaligondang 

Purbalingga”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

dari siklus I ke siklus II yaitu pada siklus I persentase aktivitas belajar 

siswa mencapai 71,60% dan pada siklus II meningkat menjadi 80,98%. 

Pada siklus I, rata-rata nilai hasil belajar siswa mencapai 71,43 dengan 

persentase tuntas klasikal sebesar 65,22%. Sementara, pada siklus II rata-

rata nilai hasil belajar siswa meningkat menjadi 80,56 dengan persentase 

tuntas belajar klasikal sebesar 82,61%. 

(6) Penelitian yang dilakukan oleh Windartiningsih (2012) mahasiswa 

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang berjudul “Upaya 

Peningkatan Hasil Belajar Matematika dengan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw pada Siswa Klas V SDN Kambangan 01 

Kecamatan Blado Kabupaten Batang Semester 2 Tahun Pelajaran 

2011/2012”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari 

siklus I ke siklus II yaitu rata-rata hasil belajar siswa pra siklus 56,40, 

siklus I naik menjadi 65 dan pada siklus ke II menjadi 77,24. Ketuntasan 

belajar siswa pada kondisi pra siklus 32 %,siklus ke I sebesar 72 %, siklus 

ke II sebesar 88 %. 

(7) Penelitian yang dilakukan oleh House (2006) mahasiswa Northrem Illinois 

University, yang berjudul “Mathematics Beliefs and Achievement of 

Elementary School Students in Japan and the United States: Result From 

the Third International Mathematics and Science Study”. Penelitian 
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tersebut menunjukkan bahwa pembelajaan kooperatif dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

(8) Penelitian yang dilakukan oleh Adams (2013) mahasiswa Holy Child 

College of Education, Takoradi Ghana yang berjudul “Using Jigsaw 

Tecnique as an Effective Way Of Promoting Cooperative Learning Among 

Primary Si Pupils in Finjai”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

model pembelajaran tipe Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa. 

Dari keberhasilan penerapan model Jigsaw , pada penelitian di atas, 

menjadi salah satu faktor pendukung bagi peneliti untuk melaksanakan 

penelitian. Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Agustinningrum (2012), 

merupakan penelitian eskperimen semu yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

model pembelajaran Jigsaw mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar operasi 

hitung pecahan dan mengetahui bagaimana pengaruh model pembelajaran 

Jigsaw terhadap hasil belajar operasi hitung pecahan pada siswa kelas V SDN 

Gunungronggo. Penelitian yang dilaksanakan oleh Hasanah (2014), Rustim 

(2012), Arifah (2012), Windartiningsih (2012), merupakan penelitian kualitatif  

yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas V pada 

mata pelajaran Matematika melalui model Jigsaw.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Mohammad Hanif Ashidiqi (2011) 

merupakan penelitian yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Adapun penelitian 

yang dilakukan oleh House (2006) dan Adams (2013) sama dengan penelitian 



46 
 

 

yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan model pembelajaran tipe 

Jigsaw. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil materi sifat-sifat bangun datar 

dan subjek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri 

Ranjingan Banyumas. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

Agustinningrum (2012) yaitu sama-sama melakukan penelitian eksperimen 

menggunakan model Jigsaw pada mata pelajaran Matematika SD. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada materi, variabel, tempat dan subyek penelitian. 

Penelitian Agustinningrum merupakan penelitian eskperimen semu yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah model pembelajaran Jigsaw mempunyai 

pengaruh terhadap hasil belajar operasi hitung pecahan dan mengetahui 

bagaimana pengaruh model pembelajaran Jigsaw terhadap hasil belajar operasi 

hitung pecahan pada siswa kelas V SDN Gunungronggo. Sedangkan peneliti 

menguji keefektifan model Jigsaw terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas V 

SDN Ranjingan Banyumas. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah 

(2014) yaitu sama-sama menggunakan model Jigsaw pada mata pelajaran 

Matematika SD kelas V materi Bangun Datar. Sedangkan perbedaannya terletak 

pada variabel, tempat dan subyek penelitian. penelitian Hasanah merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan  hasil belajar Bangun 

Datar Kelas V Semester 2 di SDN Cingkrong Purwodadi Grobogan. Sedangkan 

peneliti menguji keefektifan model Jigsaw terhadap minat dan hasil belajar siswa 

kelas V SDN Ranjingan Banyumas. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Ashidiqi 

(2011) yaitu sama-sama melakukan penelitian menggunakan model Jigsaw. 

Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada mata pelajaran, variabel, tempat, 

dan subyek penelitian. Ashidiqi hanya menguji keefektifan model Jigsaw 

terhadap hasil belajar siswa kelas IV Watesalit Batang. Sedangkan peneliti 

menguji keefektifan model Jigsaw terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas V 

SDN Ranjingan Banyumas. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustim 

(2012) yaitu sama-sama melakukan penelitian menggunakan model Jigsaw pada 

mata pelajaran Matematika SD. Hal tersebut sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. Penelitian Rustim merupakan penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V pada 

materi bilangan bulat di SD Negeri Sindangheula 03 Banjarharja Brebes. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada materi dan subjek yang diteliti. Peneliti 

mengambil materi sifat-sifat bangun datar dan subjek yang diteliti dalam 

penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri Ranjingan Banyumas. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifah 

(2012) yaitu sama-sama melakukan penelitian menggunakan model Jigsaw pada 

mata pelajaran Matematika materi sifat-sifat bangun datar di kelas V. Hal 

tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan 

model Jigsaw pada mata pelajaran Matematika materi sifat-sifat bangun datar di 

kelas V. Arifah melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar materi pokok sifat-sifat bangun datar 
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melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 2 Kalikajar Kaligondang Purbalingga. Sedangkan perbedaannya 

pada variabel dan subjek yang diteliti, peneliti menguji keefektifan model Jigsaw 

terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas V SDN Ranjingan Banyumas. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Windartiningsih (2012) yaitu sama-sama melakukan penelitian menggunakan 

model Jigsaw pada mata pelajaran Matematika di kelas V. Hal tersebut sama 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan model Jigsaw 

pada mata pelajaran Matematika di kelas V. Windartiningsih melakukan 

penelitian yang bertujuan untuk mengupayakan peningkatan hasil belajar 

matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas 

V SDN Kambangan 01 Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Sedangkan 

perbedaannya pada variabel dan subjek yang diteliti, peneliti menguji keefektifan 

model Jigsaw terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas V SDN Ranjingan 

Banyumas. 

Penelitian yang dilakukan oleh House (2006) dan Adams (2013) sama 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan model 

pembelajaran tipe Jigsaw. Hal yang membedakan dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti yaitu subjek dan materi yang diteliti. peneliti menguji 

keefektifan model Jigsaw terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas V SDN 

Ranjingan Banyumas. 

 

 



49 
 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Matematika merupakan mata pelajaran yang berisi ide-ide abstrak berupa 

simbol-simbol. Oleh karena itu, mata pelajaran ini hendaknya diajarkan secara 

bermakna agar konsep-konsep abstrak tersebut mudah dipahami siswa. Namun 

pembelajaran Matematika di SD seringkali menggunakan model konvensional 

dengan metode ceramah dalam menanamkan konsep yang bersifat abstrak 

sehingga siswa menjadi pasif dan pembelajaran Matematika sulit dipahami. Hal 

ini mengakibatkan hasil belajar siswa kurang optimal.  

Salah satu cara agar Matematika mudah dipahami dan siswa aktif dalam 

pembelajaran yaitu dengan cara menerapkan model dan pendekatan 

pembelajaran yang tepat. Salah satu penerapan model dan pendekatan 

pembelajaran dalam Matematika yaitu penggunaan model Jigsaw. 

Penggunaan Jigsaw dalam proses belajar mengajar dapat menumbuhkan 

rasa tanggung jawab pada diri siswa. Apabila dalam diri siswa telah tumbuh rasa 

tanggung jawab, maka ia pun akan mau terlibat langsung dalam memahami suatu 

permasalahan dan menyelesaikannya secara kelompok. Dalam proses belajar 

mengajar guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan dan memotivasi 

siswa untuk belajar mandiri. Guru tidak lagi menjadi pusat kegiatan kelas, 

namun siswa lah yang menjadi pusat kegiatan kelas. Kelebihan strategi ini adalah 

dapat melibatkan seluruh peserta didik dalam belajar dan sekaligus mengajarkan 

kepada orang lain. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengujikan model Jigsaw pada kelas 

eksperimen dan model pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Peneliti 
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hendak membandingkan hasil belajar di antara kedua kelas yang diberi perlakuan 

berbeda. Dengan adanya perbedaan perlakuan, harapannya dapat diketahui 

model mana yang terbukti lebih efektif terhadap minat dan hasil belajar siswa. 

Berikut ini adalah kerangka berpikir keefektifan model Jigsaw terhadap minat 

dan hasil belajar sifat-sifat bangun datar pada siswa kelas V SDN Ranjingan 

Banyumas yang disajikan dalam bentuk bagan. 
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2.4 HIPOTESIS 

Penelitian ini menguji hipotesis komparatif dari dua sampel dengan 

melakukan pengujian satu pihak kanan. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Ho1 : Tidak ada perbedaan minat belajar matematika pada siswa kelas V 

antara yang mendapat pembelajaran model Jigsaw dan yang mendapat 

pembelajaran model konvensional. 

Ha1 :  Terdapat perbedaan minat belajar matematika pada siswa kelas V 

antara yang mendapat pembelajaran model Jigsaw dan yang mendapat 

pembelajaran model konvensional. 

Ho2 : Tidak ada perbedaan hasil belajar matematika pada siswa kelas V antara 

yang mendapat pembelajaran model Jigsaw dan yang mendapat pembelajaran 

model konvensional. 

Ha2 :  Terdapat perbedaan hasil belajar matematika pada siswa kelas V antara 

yang mendapat pembelajaran model Jigsaw dan yang mendapat pembelajaran 

model konvensional. 

Ho3 : Minat belajar Matematika pada siswa kelas V antara yang mendapat 

pembelajaran model Jigsaw tidak lebih baik daripada minat dan hasil belajar 

siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Ha3 : Minat belajar Matematika pada siswa kelas V antara yang mendapat 

pembelajaran Jigsaw lebih baik daripada minat dan hasil belajar siswa yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 
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Ho4 : Hasil belajar Matematika pada siswa kelas V antara yang mendapat 

pembelajaran model Jigsaw tidak lebih baik daripada minat dan hasil belajar 

siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Ha4 : Hasil belajar Matematika pada siswa kelas V antara yang mendapat 

pembelajaran Jigsaw lebih baik daripada minat dan hasil belajar siswa yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan kajian ketiga dalam penelitian. Pada bab 

ini akan dijelaskan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, variabel 

penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis 

data. Penjelasan selengkapnya yaitu sebagai berikut. 

 

3.1 Desain Penelitian   

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Desain penelitian yang 

digunakan yaitu quasi experimental. Sugiyono (2014: 116) menyatakan bahwa 

desain eksperimen ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi 

sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi 

pelaksanaan eksperimen. Bentuk desain penelitian dari quasi experimental yang 

digunakan peneliti yaitu non equivalent control group design dengan paradigma 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

Keterangan: 

O1 = tes awal kelompok eksperimen sebelum diberi perlakuan 

O2 = tes akhir kelompok eksperimen setelah diberi perlakuan 

O1       X         O2 

O3          O4 
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X  = perlakuan yang diberikan 

O3  = tes awal kelompok kontrol 

O4 = tes akhir kelompok kontrol  

Desain non equivalent control group design hampir sama dengan desain 

true experimental bentuk pretest-posttest control group design, hanya saja pada 

desain ini kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dipilih secara 

random (Sugiyono 2014: 118). Kelompok O1 (kelompok eksperimen) diberi 

perlakuan (X) yaitu pembelajaran menggunakan model Jigsaw, sedangkan 

kelompok O3 (kelompok kontrol) tidak diberi perlakuan (tidak menggunakan 

model Jigsaw).  

Kedua kelompok tersebut diberi tes awal untuk mengetahui keadaan awal 

dari kedua kelompok tersebut. Menurut Sugiyono (2014: 114), kedua kelompok 

tersebut bisa dijadikan subjek penelitian jika memenuhi syarat, yaitu bila hasil 

tes awal antara kedua kelompok tidak berbeda secara signifikan (O1 = O3). 

Setelah dilakukan tes awal, kelompok eksperimen diberi perlakuan, lalu 

diadakan tes akhir untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang diberikan. 

Kelompok kontrol juga diberi tes akhir, hasil tes akhir pada kelompok kontrol 

digunakan sebagai pembanding dampak perlakuan yang diberikan kepada 

kelompok eksperimen. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis 

penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksperimen dengan desain quasi 

experimental yang menerapkan bentuk non equivalent control group design. 

Data penelitiannya berupa data kuantitatif guna menerangkan hasil belajar siswa 
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setelah mendapat perlakuan berupa pembelajaran model Jigsaw yang akan 

dibandingkan dengan kelas kontrol yang menerapkan pembelajaran 

konvensional. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai besar populasi dan penentuan 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Penjelasan selengkapnya yaitu 

sebagai berikut. 

3.2.1 Populasi 

Arikunto (2010: 173) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2014: 119) “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.”  

Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SDN Ranjingan tahun 

pelajaran 2014/2015. Jumlah populasi sebanyak 48 siswa yang terdiri dari 24 

siswa kelas V A (kelas eksperimen) dan 24 siswa kelas V B (kelas kontrol). 

Penentuan populasi dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa faktor yaitu 

keadaan lingkungan sosial siswa yang masih dalam satu lingkungan sekolah; guru 

di kedua kelas tersebut memiliki kualifikasi yang sama, yakni berpendidikan 

terakhir S1 pendidikan guru SD; siswa di kedua kelas tersebut memiliki 

kemampuan awal yang sama, yang dibuktikan dengan uji kesamaan rata-rata tes 

awal mata pelajaran matematika materi bangun datar. Hasil uji kesamaan rata-rata 

nilai tes awal dapat dilihat pada lampiran 34. 
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3.2.2 Sampel 

Sugiyono (2014: 120) mengemukakan “sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.” Arikunto (2010: 174) juga 

berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan 

diteliti.  

Dalam penelitian ini, sampel diambil dengan menggunakan teknik 

sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2014: 126) “sampling jenuh adalah teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.” 

Peneliti memilih teknik sampling jenuh karena ingin membuat generalisasi 

dengan kesalahan yang sangat kecil.  Oleh karena itu semua siswa kelas V SDN 

Ranjingan Banyumas dijadikan sebagai sampel penelitian. Penentuan kelas yang 

dijadikan kelas eksperimen dan kontrol ditentukkan berdasarkan hasil undian. 

Hasil undian menunjukkan bahwa kelas VA terpilih sebagai kelas eksperimen 

dan VB sebagai kelas kontrol. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

“Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono 

2014: 64). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel 

terikat.  

 

 



57 
 

 

3.3.1 Variabel Bebas 

“Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)” (Sugiyono 2014: 64). 

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini yaitu model Jigsaw. 

3.3.2 Variabel Terikat 

“Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas” (Sugiyono 2014: 64). Variabel 

terikat dalam penelitian ini yaitu minat dan hasil belajar (Y) siswa kelas V SDN 

Ranjingan Banyumas pada pembelajaran matematika materi bangun datar. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel digunakan untuk menyamakan persepsi 

antara peneliti dan pembaca terhadap variabel yang digunakan pada penelitian 

untuk menghindari kekeliruan maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Definisi 

operasional variabel dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

 

3.4.1 Variabel Model Pembelajaran Jigsaw 

Variabel model pembelajaran tipe Jigsaw di sini adalah variabel yang 

diteliti pengaruhnya atau variabel yang diduga memberikan suatu pengaruh 

dalam pembelajaran  Matematika materi Bangun Datar. Model pembelajaran tipe 

Jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif dimana pembelajaran 

melalui penggunaan kelompok kecil siswa yang bekerja sama dalam 

memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dan 



58 
 

 

mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal, baik pengalaman individu 

maupun pengalaman kelompok. 

3.4.2 Variabel Minat Belajar Siswa 

Minat belajar siswa yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah minat 

siswa dalam mengikuti pembelajaran Matematika di kelas. Minat belajar ini akan 

diukur dengan  menggunakan  angket yang menggunakan  dimensi  dan  

indikator minat belajar siswa terhadap mata pelajaran Matematika yang 

terangkum dalam tabel 3.1 (Sudaryono, dkk, 2013: 90). 

Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Minat Belajar Siswa 

No Dimensi Indikator 

1. Kesukaan 

Gairah 

Inisiatif 

2. Ketertarikan 

Responsif 

Kesegeraan 

3. Perhatian 

Konsentrasi 

Ketelitian  

4. Keterlibatan 

Kemauan  

Keuletan  

Kerja keras 

 

3.4.3 Variabel Hasil Belajar Siswa 

Variable hasil belajar adalah variabel yang keberadannya tergantung pada 

variabel model pembelajaran tipe Jigsaw. Hasil belajar adalah perubahan tingkah 
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laku yang terjadi pada individu karena melakukan interaksi dengan lingkungan 

(belajar) dan perubahan tingkah laku yang dimaksud meliputi tiga ranah yaitu 

kognitif, afektif, psikomotorik dan perubahan tersebut merupakan perubahan ke 

arah positif.  

Variabel hasil belajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini yakni hasil 

belajar siswa yang diukur dengan menggunakan instrumen  tes dan menekankan 

aspek kognitif yang harus dicapai oleh siswa. Berpedoman pada taksonomi 

Bloom dalam Sudjana (2013: 22), ranah kognitif dibagi menjadi enam, yakni 

mulai dari C1 (pengetahuan) hingga C6 (evaluasi). Namun dalam penelitian ini, 

peneliti tidak menggunakan keenam ranah kognitif yang disebutkan di atas, 

dikarenakan kurang mampunya siswa SD untuk berpikir secara abstrak. Dengan 

menggunakan tes objektif berupa pilihan ganda dan tingkat kesukaran yang 

berbeda, peneliti bermaksud untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi yang telah diajarkan. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitiannya. Dalam penelitian 

ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu wawancara tidak 

terstruktur, observasi, dokumentasi, dan tes. Uraian selengkapnya sebagai 

berikut:  
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3.5.1 Wawancara Tidak Terstruktur 

Sugiyono (2014: 191), “Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara 

yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.” Pedoman 

wawancara yang digunakan pada wawancara tidak terstruktur hanya berupa garis 

besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara ini dilakukan pada saat 

studi pendahuluan. Melalui wawancara tidak terstruktur, peneliti mendapatkan 

berbagai informasi tentang pembelajaran matematika di kelas V yang selama ini 

berlangsung di SDN Ranjingan, sehingga dapat menentukan permasalahan atau 

variabel yang harus diteliti. 

3.5.2 Observasi 

“Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunakan 

untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan 

yang diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan” 

(Sudjana 2012: 84). Dari pendapat tersebut peneliti melakukan observasi 

mengenai keadaan awal di kelas V SDN Ranjingan Banyumas meliputi keadaan 

kelas, sarana belajar siswa, kegiatan pembelajaran matematika di kelas, dan 

kondisi siswa. Selain itu kegiatan observasi juga dilakukan oleh guru kelas VA 

dan VB. Guru kelas VA mengamati langkah-langkah model  Jigsaw dalam 

pembelajaran matematika di kelas eksperimen dan guru kelas VB mengamati 

langkah-langkah model konvensional dalam pembelajaran matematika di kelas 

kontrol. 
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3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku 

yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, 

dan data penelitian yang relevan lainnya (Riduwan 2013: 77). Dokumen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu data jumlah dan daftar nama siswa kelas V 

A dan V B SDN Ranjingan Banyumas, foto-foto serta video sebagai bukti telah 

dilaksanakannya penelitian. 

3.5.4 Tes 

“Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok” (Arikunto 2010: 193). 

Peneliti memperoleh data dengan menggunakan tes prestasi yaitu tes yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu.  

Tes prestasi ini digunakan untuk menilai hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol pada standar kompetensi (SK) memahami sifat-sifat 

bangun dan hubungan antar bangun. Kompetensi Dasar (KD) yang digunakan 

yaitu mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Bentuk tes yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu tes pilihan ganda sejumlah 25 butir soal dengan empat 

alternatif jawaban sehingga skor maksimal yang didapat yaitu 25. 

3.5.5 Angket  

Angket merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data yang 

dilakukan secara tidak langsung (Sudaryono, dkk, 2013: 30). Tujuan penyebaran 
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angket ini ialah untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah 

dari responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang 

tidak sesuai dengan kenyataan, dikarenakan peneliti tidak melihat langsung 

proses pengisian angket tersebut. Di samping itu, responden juga mengetahui 

informasi yang diminta. 

Dalam penelitian ini, peneliti menyebar angket untuk mengetahui 

seberapa besar minat siswa terhadap pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran aktif tipe Jigsaw. Angket yang digunakan dalam penelitian ini 

berjenis checklist dengan menggunakan skala likert. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian  adalah suatu alat bantu yang digunakan oleh peneliti 

dalam melakukan penelitian (pengumpulan data). Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Arikunto (2004) dalam Sudaryono, dkk. (2013: 30), bahwa instrumen 

pengumpulan data atau penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan pengumpulan 

data tersebut menjadi lebih mudah dan sistematis.  

Riduwan (2012, 78) juga mengemukakan bahwa Instrumen Penelitian 

digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan di teliti. Instrumen yang 

diperlukan dalam penelitian ini berupa instrumen tes dan nontes, yang akan 

dibahas atau dijabarkan sebagai berikut: 
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3.6.1 Instrumen  Variabel Penelitian 

3.6.1.1 Variabel Model Pembelajaran Jigsaw 

Variabel Jigsaw dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan  

lembar observasi (pengamatan) model pembelajaran tipe Jigsaw yang disusun 

berdasarkan skala likert dengan skor maksimal 4 pada setiap aspek yang 

diobservasi. Berikut ini merupakan kisi-kisi lembar observasi model 

pembelajaran tipe Jigsaw, sebagai berikut: 

Tabel 3. 2. Kisi-Kisi Lembar Observasi Model Jigsaw 

 bagi Guru di Kelas Eksperimen 

No. Aspek yang Diobservasi Ada 
Skor  

1 2 3 4 

1. Guru melaksanakan kegiatan 

prapembelajaran. 

     

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

     

3.  Guru melakukan tanya jawab berkaitan 

dengan materi 

     

4. Guru mengembangkan materi 

pembelajaran sesuai pembelajaran model 

Jigsaw 

     

5. Guru menggunakan alat peraga      

6. Guru membentuk kelompok.      

7. Guru menyusun langkah-langkah 

pembelajaran model Jigsaw 

     

8. Guru membimbing kegiatan diskusi 

kelompok. 

     

9. Guru mengadakan penilaian      

10. Guru menutup pelajaran       

 Skor Total  
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Tabel 3.3. Kisi-Kisi Lembar Observasi Model Jigsaw 

 bagi Siswa di Kelas Eksperimen 

No. Aspek yang Diamati Ada 
Skor  

1 2 3 4 

1. Siswa mempersiapkan diri menerima 

pelajaran. 

     

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

saat proses pembelajaran 

     

3. Siswa bertanya jawab dengan guru.      

4. Siswa mengamati media pembelajaran 

yang ditunjukkan guru 

     

5. Siswa mengikuti langkah-langkah 

pembelajaran dengan baik sesuai dengan 

model Jigsaw 

     

6. Siswa bekerjasama dalam kelompok      

7. Siswa mengerjakan soal evaluasi      

8. Siswa menyelesaikan kegiatan 

pembelajaran dengan tetib dan tenang 

     

 Skor Total  

 

Pengukuran pengamatan pelaksanaan model pembelajaran tipe Jigsaw  

pada kelas eksperimen menggunakan skala likert. Skala likert yang peneliti 

gunakan pada lembar pengamatan yaitu dengan melihat berapa jumlah deskriptor 

yang tampak. Cara menilai kesesuaian pelaksanaan model yaitu dengan 

membubuhkan tanda cek (√) pada lembar pengamatan. Cara menghitung skor 

pelaksanaan model pembelajaran Jigsaw berdasarkan lembar pengamatan untuk 

setiap pertemuan yaitu:          

     Skor pelaksanaan =  
             

             
         

Setelah penskoran dilakukan, kriteria penilaian pelaksanaan model 

pembelajaran sebagai berikut: 
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  Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Pelaksanaan model pembelajaran Jigsaw 

Prosentase Kriteria 

75% - 100% Sangat Tinggi 

50% - 74,99% Tinggi 

25% - 49,99% Sedang 

0% - 24,99% Rendah 

 

3.6.1.2 Variabel Minat Belajar Siswa 

 Variabel minat belajar dalam  penelitian ini diukur dengan menggunakan 

angket minat belajar yang menggunakan skala likert. Angket tersebut 

mencantumkan dimensi-dimensi minat belajar yang akan diukur, yakni:  (1) 

kesukaan, (2) ketertarikan, (3) perhatian, dan (4) keterlibatan.Dimensi-dimensi 

tersebut dijabarkan menjadi beberapa indikator, yang terangkum menjadi kisi-kisi 

berikut: 

   Tabel 3.5 Kisi-Kisi Angket Minat Belajar Siswa 

No Dimensi Indikator No. Soal 

1. Kesukaan 
Gairah 1, 2, 3, 23 

Inisiatif 4, 5, 25 

2. Ketertarikan 
Responsif 6, 7, 8, 22, 24, 28 

Kesegeraan 9, 10, 11 

3. Perhatian 
Konsentrasi 12, 13 

Ketelitian 14, 15, 30 

4. Keterlibatan 

Kemauan 16, 17, 26 

Keuletan 18, 19, 29 

Kerja keras 20, 21, 27 

Jumlah Soal 30 
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       Angket digunakan untuk mengambil data berupa minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Angket disebar di kelas eksperimen dan kelas kontrol 

pada akhir pertemuan kedua. Adapun cara menghitung minat belajar siswa 

melalui angket ialah dengan menggunakan rumus analisis indeks. Setelah 

diketahui nilai indeks akhir dari angket, kategorikan presentase minat tersebut 

dengan menggunakan rumus Three Box Method, yakni sebagai berikut: 

  
 

 
 

Keterangan: 

I = interval 

r = rentang 

 = nilai tertinggi – nilai terendah 

 = 100 – 10 

 = 90 

k = 3 

Kemudian hasil dari perhitungan interval tersebut dicocokkan dengan kriteria 

sebagai berikut: 

10 – 40 = rendah 

41 – 70 = sedang 

71 – 100 = tinggi 

(Ferdinand, 2006: 292) 

3.6.1.3Variabel Hasil Belajar 

Instrumen tes digunakan untuk mengukur variabel hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran Matematika materi sifat-sifat bangun datar yang berupa 
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posttest. Instrumen tes ini berupa soal pilihan ganda yang berjumlah 20 butir 

soal, setelah diuji cobakan. Sebelum soal tersebut digunakan untuk mengukur 

hasil belajar siswa, terlebih dahulu diujicobakan kepada siswa di luar sampel, 

yaitu siswa yang berlaku sebagai kelompok uji coba. Dalam penelitian ini, uji 

coba dilakukan di kelas V Semester II SD Negeri Wangon 4 tahun ajaran 

2014/2015 yang diikuti oleh 35 siswa. 

Uji coba terdiri dari 40 soal pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban (a, 

b, c, dan d). Uji coba ini dilaksanakan agar diperoleh instrumen yang valid dan 

reliabel sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang valid dan reliabel pula. 

Selain itu juga dilakukan penghitungan tingkat kesukaran dan daya beda, agar 

instrumen benar-benar dapat dikatakan layak dan baik. Selanjutnya data hasil uji 

coba yang diperoleh, dinalasis sehingga menghasilkan 25 soal yang siap diujikan 

pada pretest dan posttest. 

3.6.2 Pengujian Instrumen 

Instrumen pada penelitian ini membutuhkan pengujian agar data yang 

diperoleh benar-benar valid atau tidak diragukan kebenaranya. Langkah analisis 

data uji coba instrumen antara lain: 

 

3.6.2.1 Validitas Instrumen 

Sugiyono (2013: 361) menyatakan bahwa validitas adalah derajat 

ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Data yang valid adalah 
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data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data 

yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Ada dua jenis validitas untuk 

instrumen penelitian, yakni validitas logis dan validitas empirik. 

Validitas logis adalah validitas instrumen berdasarkan hasil penalaran. 

Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu 

validitas isi dan validitas konstruk. Format instrumen dinyatakan memiliki 

validitas logis apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan 

materi atau isi pelajaran yang diberikan. Pengujian validitas logis dapat 

dilakukan dengan cara menilai kesesuaian butir-butir soal dengan kisi-kisi soal 

yang telah dibuat sebelumnya. Proses pengujian validitas logis melibatkan dua 

penilai ahli yaitu Drs. Yuli Witanto, M.Pd. (dosen pembimbing) dan Rista Dwi 

Susanti, S.Pd. (guru kelas VA SD Negeri Ranjingan) dengan menggunakan 

lembar penilaian validitas logis. 

Validitas empirik adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil 

pengalaman. Sebuah instrument penelitian dikatakan memiliki validitas, apabila 

sudah teruji dari pengalaman (Arikunto, 2013: 81). Untuk mengetahui 

validitasnya, peneliti kemudian melakukan uji coba instrumen. Instrumen 

diujikan kepada responden yang bukan responden sesungguhnya, yaitu 

responden kelas V SD Negeri Wangon 4. Alasan memilih SD tersebut untuk uji 

coba yaitu karena adanya kesamaan kualitas sekolah, suasana sekolah, kualitas 

guru dan kualitas siswa di SD tersebut dengan SD yang akan dijadikan untuk 

penelitian.  
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Peneliti sebelum melakukan uji coba instrumen, terlebihdahulu mengajar 

di kelas tersebut. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data hasil uji coba dan 

menganalisisnya. Dalam penelitian ini, pengujian validitas dilakukan dengan 

corected item-total corelation, yaitu dengan cara mengkorelasikan masing-

masing skor item dengan skor total dan melakukan koreksi terhadap nilai 

koefisien korelasi yang overestimasi (estimasi nilai yang lebih tinggi dari yang 

sebenarnya). Pengujian validitas ini menggunakan software statistical product 

and service solution (SPSS) versi 20. Untuk mencari validitas dalam SPSS 20 ini 

menggunakan menu analyze – scale – reliability analisis, dilihat pada kolom 

corected item-total corelation. Kriteria pengujian dikatakan valid jika rhitung ≥ r 

tabel pada taraf signifikan 0,05, maka hasil rhitung pada butir tertentu dinyatakan 

valid dan jika rhitung < rtabel, maka hasil rhitung pada butir tertentu dinyatakan tidak 

valid (Priyatno, 2010: 95). 

 

3.6.2.1.1 Validitas Lembar Pengamatan Model Pembelajaran Jigsaw 

Instrumen lembar pengamatan model pembelajaran Jigsaw nantinya 

digunakan untuk menilai bagaimana penerapan pembelajaran model Jigsaw. 

Maka dilakukan validitas logis lembar pengamatan oleh penilai ahli yaitu Drs. 

Yuli Witanto, M.Pd. (dosen pembimbing). 

 3.6.2.1.2 Validitas Angket Minat Belajar Siswa 

Sebelum  instrumen angket  minat belajar siswa diujicobakan pada siswa, 

maka dilakukan  validitas logis  oleh penilai  ahli yaitu Drs.  Yuli Witanto, M.Pd. 

(dosen pembimbing). Setelah item dinilai dan dinyatakan layak diujicobakan, 
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maka dilakukan uji coba item kepada siswa kelas V SD Negeri Wangon 4 

sejumlah 35 siswa pada tanggal 18 April 2015 dengan pengamat Ela Susanti, 

S.Pd. (guru kelas V SD Negeri Wangon 4).  Hasil uji coba angket minat belajar 

dapat dilihat pada lampiran 20. 

Soal diujicobakan kepada 35 siswa maka nilai rtabel-nya adalah 0,334.  

Hasil penghitungan validitas item minat selengkapnya pada lampiran 21. Dari 

hasil perhitungan menggunakan program SPSS 20 memakai analisis corected 

item-total correlation dinyatakan bahwa dari 30 deskriptor terdapat 22 deskriptor 

yang valid. Dari 22 deskriptor tersebut mewakili semua indikator minat belajar. 

3.6.2.1.3 Validitas Soal Tes 

Sebelum instrumen soal tes diujicobakan, perlu dilakukan uji validitas 

logis. Pada penelitian ini, untuk validitas logis soal tes dilakukan oleh dua orang 

penilai ahli, yaitu Drs. Yuli Witanto, M.Pd. (dosen pembimbing) dan Rista Dwi 

Susanti, S.Pd.  (guru kelas VA SD Negeri Ranjingan). Pengujian validitas logis 

dilakukan dengan menggunakan lembar validasi. Hasil pengujian validitas logis 

selengkapnya terdapat pada lampiran 17 dan 18.  

Soal yang dipakai pada saat proses penilaian dalam pembelajaran 

sebanyak 25 butir. Namun, untuk proses validitas, soal dibuat paralel yang setara 

cakupan materi dan tingkat kesulitan soalnya dengan jumlah 40 butir. Setelah 

pengujian validitas logis dari penilai ahli selesai, dan soal dinilai dan dinyatakan 

layak diujicobakan, maka dilakukan uji coba soal kepada 35 siswa kelas V SD 

Negeri Wangon 4 pada tanggal 18 April 2015. 
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Soal diujicobakan kepada 35 siswa maka nilai rtabel-nya adalah 0,334.  

Hasil penghitungan validitas item soal tes selengkapnya pada lampiran 23. Dari 

perhitungan data menggunakan program SPSS 20 dipeoleh item soal yang valid 

sebanyak 27 butir soal dan tidak valid sebanyak 13 butir soal. Soal yang valid 

yaitu nomor 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 28, 29, 30, 

33, 34, 35, 36, 37, 38 dan 39. 

3.6.2.2 Reliabilitas Instrumen  

Untuk mengetahui realibitas instrumen, peneliti menggunakan program 

SPSS 20 metode Cronbach’s Alpha. Pengujian biasanya menggunakan batasan 

tertentu seperti 0,6. Menurut Sekaran (1992) dalam Priyatno (2010: 98), 

reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan 

diatas 0,8 adalah baik. Jadi dalam penelitian ini apabila nilai output Reability 

Statistick lebih besar dari 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen 

penelitian relia 

 

3.6.2.2.1 Reliabilitas Angket Minat Belajar Siswa 

Uji realibilitas instrumen minat belajar siswa menggunakan program SPSS 

versi 20 metode Cronbach’s Alpha. Uji realibilitas terhadap 30 item indikator 

lembar pengamatan minat yang telah dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas tiap 

butir item yang diperoleh setelah data dihitung dengan menggunakan SPSS 20 

selengkapnya ada pada lampiran 22.  

Hasil dari perhitungan nilai Cronbach’s Alpha pada SPSS 20 untuk 30 

item  indikator  angket  minat  belajar  siswa  ialah 0,848. Oleh  karena itu, dapat 
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disimpulkan  bahwa  semua   item  indikator angket minat belajar siswa reliable 

dengan kriteria dapat diterima. 

Tabel 3.6 Data Hasil Uji Reliabilitas Uji Coba Angket 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.881 22 

 

3.6.2.2.2 Reliabilitas Soal Tes Uji Coba 

Pengujian realibilitas soal tes menggunakan program SPSS 20 Cronbach’s 

Alpha. Uji realibilitas terhadap 40 soal yang telah dinyatakan valid. Hasil uji 

reliabilitas tiap butir soal yang diperoleh setelah data dihitung dengan 

menggunakan SPSS versi 20 selengkapnya ada pada lampiran 24.  

Hasil dari perhitungan nilai Cronbach’s Alpha pada SPSS versi 20 untuk 

40 item indikator soal uji yang valid ialah 0,875. Oleh karena itu disimpulkan 

bahwa  semua soal tes  yang  telah  valid  reliabel  dengan  kriteria dapat diterima.  

Tabel 3.7 Data Hasil Uji Reliabilitas Soal Uji Coba 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,875 40 

     Sumber: Lampiran 24 

3.6.2.3 Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 

sukar. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks 
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kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,0 (Arikunto 

2013:222-3). Untuk mengetahui indeks kesukaran, digunakan rumus: 

  
 

  
 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Indeks kesukaran diklasifikasikan sebagai berikut:  

Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar. 

Soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang. 

Soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah. 

(Arikunto 2013: 223-5) 

Analisis tingkat kesukaran soal dilakukan menggunakan data uji coba 

soal tes yang telah diujicobakan kepada 35 siswa kelas V SD Negeri Wangon 4 . 

Hasil analisis tingkat kesukaran soal uji coba selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 25. 

Berdasarkan hasil perhitungan manual diperoleh data yang valid dengan 

tingkat kesukaran „mudah‟ terdapat pada nomor 5, 8, 9, 10, 12, 16, 23, 25, 29, 

dan 30.; tingkat kesukaran „sedang‟ terdapat pada nomor 1, 3, 7, 13, 19, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, dan 39.; dan tingkat kesukaran „sukar‟ terdapat pada nomor 4, 11, 

17, 18 dan 28. 
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3.6.2.4 Daya Pembeda Butir Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan antara 

siswa  yang berkemampuan  tinggi  dengan  siswa  yang  berkemampuan  rendah  

(Arikunto, 2013: 226). Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut 

indeks  diskriminasi.  Untuk  menentukan indeks  diskriminasi  digunakan 

rumus: 

                   
  

  
 

  

  
          

Keterangan:  

D = indeks diskriminasi 

JA = banyaknya peserta kelompok atas  

JB = banyaknya peserta kelompok bawah  

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan 

benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan    

benar 

PA  =  
  

  
 = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB  =  
  

  
  = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Untuk menafsirkan hasilnya, dapat digunakan klasifikasi sebagai berikut:  

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) 
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D = negatif, semuanya tidak baik dan sebaiknya tidak digunakan. 

(Arikunto 2013:228-32) 

Sebelum perhitungan daya beda soal, kelompok siswa dibagi dua sesuai 

jumlah skor soal atau jawaban benar yang didapat menjadi kelompok atas dan 

kelompok bawah (lampiran 22). Pengujian daya beda diperoleh dari hasil 

perhitungan jumlah jawaban benar pada kelompok atas dibanding jumlah siswa 

pada kelompok atas (PA) dikurangi hasil jumlah jawaban benar pada kelompok 

bawah dibanding jumlah siswa pada kelompok bawah (PB).  

Berdasarkan hasil perhitungan manual, dapat diketahui tidak ada soal 

berdaya beda jelek, 10 soal berdaya beda cukup, 17 soal berdaya beda baik, dan 

tidak ada soal berdaya beda baik sekali. Berdasarkan pertimbangan uji validitas, 

uji reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda didapatkan soal yang layak 

digunakan sebagai instrumen. Soal yang digunakan pada penelitian berjumlah 25 

soal yaitu butir 1,3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 28, 29, 30, 

33, 34, 35, 36, 37,38, dan 39. 

 

3.7 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini meliputi dua tahap, yaitu analisis 

tahap awal dan analisis tahap akhir. Analisis tahap awal dilakukan sebelum 

penelitian dilaksanakan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kemampuan awal 

antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, apakah kedua kelompok 

memiliki kesamaan varians atau tidak, dan apakah kedua kelompok memiliki 

perbedaan rata-rata yang signifikan atau tidak. Analisis tahap akhir dilakukan 



76 
 

 

setelah penelitian dilaksanakan. Tujuannya yaitu untuk menguji hipotesis. Metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi deskripsi data, uji 

prasyarat analisis, dan analisis akhir. 

 

3.7.1 Analisis Deskriptif Data 

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian eksperimen untuk menguji 

apakah model pembelajaran tipe Jigsaw dapat mengefektifkan minat dan hasil 

belajar siswa. 

3.7.1.1 Analisis Deskriptif Data Variabel Model Pembelajaran Jigsaw 

Proses pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan model 

pembelajaran Jigsaw. Dalam pelaksanaannya, peneliti yang berperan sebagai guru 

harus mengetahui komponen-komponen model pembelajaran Jigsaw agar 

pembelajaran berjalan sesuai dengan komponen-komponen yang sudah 

ditentukan. Dengan memperhatikan dan melaksanakan komponen-komponen 

tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa model pembelajaran Jigsaw benar-benar 

terlaksana dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan lembar pengamatan pelaksanaan model pembelajaran Jigsaw guna 

melihat apakah pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau 

tidak. Pengamatan dilakukan oleh guru kelas. 

Pengamatan dilakukan untuk mengamati pelaksanaan model  pembelajaran 

pada setiap pertemuan pembelajaran. Pembelajaran dikatakan berhasil jika 

komponen-komponen yang tertera pada deskriptor lembar pengamatan telah 

dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, nilai hasil pengamatan 



77 
 

 

disajikan dalam bentuk skor pelaksanaan model pembelajaran Jigsaw. Setelah 

dilakukan analisis skor pembelajaran model pembelajaran Jigsaw dengan rumus 

sebagai berikut: 

Skor =  × 100  

 

3.7.1.2 Analisis Deskriptif Data Variabel Minat Belajar Siswa 

Data variabel minat belajar siswa merupakan data yang diperoleh dari 

hasil pengamatan minat belajar siswa menggunakan angket minat belajar siswa. 

Analisis dilaksanakan dengan menggunakan statistik deskriptif. Termasuk dalam 

statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, 

diagram lingkaran, pictogram, mean, median, modus, persentase, dan lain-lain 

(Sugiyono 2013: 200). Penyajian data minat belajar dalam penelitian ini 

menggunakan tabel dan persentase. Dalam analisis deskriptif ini, perhitungan 

yang digunakan untuk mengetahui tingkat persentase skor jawaban dari masing-

masing butir pertanyaan ialah indeks. 

 

3.7.1.3 Analisis Deskriptif Data Variabel Hasil Belajar Siswa 

Data variabel hasil belajar merupakan data yang diperoleh dari hasil 

posttest siswa menggunakan lembar tes pilihan ganda. Analisis dilaksanakan 

dengan menggunakan statistik deskriptif. Termasuk dalam statistik deskriptif 

antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, 

pictogram, mean, median, modus, persentase, dan lain-lain (Sugiyono, 2013: 
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200). Penyajian data hasil belajar dalam penelitian ini menggunakan tabel dan 

diagram.  

3.7.2 Teknik Analisis Statistik Data Hasil Penelitian 

Analisis statistik data hasil penelitian yang dilakukan meliputi uji prasyarat 

analisis dan uji hipotesis. Selengkapnya dipaparkan dalam uraian berikut. 

3.7.2.1 Uji Prasyarat Analisis  

Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini meliputi uji kesamaan rata-rata, 

uji normalitas dan uji homogenitas. Penghitungannya menggunakan program 

SPSS versi 20. Berikut akan dijelaskan secara lengkap mengenai uji prasyarat 

analisis tersebut: 

3.7.2.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan SPSS 20 metode one 

sample kolmogorov-smirnov. Menu yang digunakan untuk mengetahui 

normalitas data adalah analyze – nonparametric test – legacy dialogs – 1 sampel 

K-S, untuk mengetahui normal atau tidaknya data tersebut, kita bisa melihat nilai 

signifikansi pada kolom asymp sig 2-tailed. Jika uji normalitas data menunjukan 

data tersebut normal, maka analisis diteruskan dengan uji homogenitas. 

Jika nilai Signifikansinya > 0.05 maka dapat dikatakan data tersebut 

berdistribusi normal atau jika signifikansi < 0.05 maka data tidak berdistribusi 

normal (Priyatno, 2014: 78). 

3.7.2.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas hanya dilakukan apabila persebaran data menunjukkan 

data berdistribusi secara normal. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui 
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apakah varian dari beberapa data yang diperoleh sama atau berbeda (Priyatno, 

2013: 76). Lebih lanjut, Priyatno menjelaskan bahwa uji homogenitas dapat 

dilakukan melalui uji One-Way ANOVA pada tabel test of homogenity of 

variances kolom sig. Pengambilan keputusan uji homogenitas diambil pada taraf 

signifikansi 5%. Varian data dinyatakan sama (homogen) apabila nilai 

signifikansi yang ditunjukkan lebih dari 0,05. Pengujian homogenitas dihitung 

mengguunakan program SPSS versi 20 melalui menu Analyze  –  Compare 

Means  –  One-Way ANOVA.  

3.7.2.1.3  Uji Kesamaan Rata-Rata  

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk menguji kesetaraan kelas 

eksperimen dan kontrol yang digunakan sebagai penelitian. Uji kesamaan rata-

rata dilakukan sebelum kelas eksperimen dan kontrol mendapat perlakuan. Data 

yang digunakan dalam pengujian kesamaan rata-rata yaitu nilai pretest siswa 

kelas eksperimen maupun kontrol. Uji kesamaan rata-rata data nilai pretest 

digunakan untuk membandingkan kesamaan rata-rata kelas eksperimen dan 

kontrol serta membuktikan bahwa kedua kelas yang akan digunakan dalam 

penelitian ini tidak mempunyai perbedaan kondisi awal.  

 Uji kesamaan rata-rata dilakukan menggunakan uji satu sampel (one 

simple t test). Pengujian dibantu dengan software statistical product and service 

solution SPSS versi 20 dengan menggunakan menu analyze – compare means – 

one sample t test. Dari pengujian uji t ini akan diketahui perbedaan rata-rata nilai 

sampel di kelas eksperimen yang dibandingkan dengan rata-rata nilai sampel di 

kelas kontrol. Nilai thitung dibandingkan dengan nilai ttabel. Jika didapatkan nilai 
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thitung > ttabel, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. 

Pengambilan keputusan juga bisa dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai 

signifikansinya lebih dari 0.05 maka Ho diterima, sedangkan jika nilai 

signifikansinya kurang dari 0.05 maka Ho ditolak (Priyatno, 2010: 31). Data 

yang digunakan untuk melakukan uji kesamaan rata-rata ini ialah data pretest 

yang dilakukan di kelas kontrol dan eksperimen. Data nilai pretest siswa  

selengkapnya  dapat  dilihat   pada  lampiran  31. 

 

3.7.2.2 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

 Analisis akhir data adalah analisis yang digunakan untuk menguji 

hipotesis atau menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data diperlukan untuk 

menguji hasil belajar Matematika materi sifat-sifat bangun datar dari kedua 

kelompok setelah masing-masing memperoleh perlakuan. Apakah penggunaan 

model Jigsaw dapat mengefektifkan hasil belajar ataukah tidak, dapat diketahui 

dengan uji perbedaan dan uji keefektifan. 

3.7.2.2.1 Uji Perbedaan 

Uji perbedaan dilakukan untuk membandingkan (membedakan) apakah di 

kelas kontrol dan kelas eksperimen sama atau berbeda setelah memperoleh 

perlakuan. Uji perbedaan dalam penelitian ini menggunakan independent sample 

t test, yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok 

data/sampel yang independen/tidak berhubungan.  

Pengujian hipotesis dibantu dengan software statistical product and 

service solution (SPSS) versi 20 yang menggunakan menu analyze-compare 
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means-independent sample t test. Untuk mengetahui apakah Ha atau Ho diterima 

atau ditolak adalah dengan melihat nilai t dalam kolom t test for equality of 

means. Nilai thitung dibandingkan dengan nilai ttabel. Jika didapatkan nilai thitung 

lebih besar daripada ttabel, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ha diterima dan 

Ho ditolak. Pengambilan keputusan bisa juga dilihat dari nilai signifikansinya. 

Jika nilai signifikansinya lebih dari 0.05 maka Ho diterima, sedangkan jika nilai 

signifikansinya kurang dari 0.05 maka Ho ditolak (Priyatno, 2010: 35). 

 

3.7.2.2.2 Uji Keefektifan 

Setelah data dinyatakan berbeda kemudian dilakukan uji keefektifan, 

menggunakan uji pihak kanan pengujian hipotesis komparatif dua sampel dengan 

rumus polled varian. Rumus polled varian sebagai berikut: 

 thitung =  
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

√
                    

        
   

 

  
 

 

  
  
 

Keterangan:   

  t : thitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan ttabel.  

  X1 : rata-rata kelas eksperimen 

  X2 : rata-rata kelas kontrol 

  n1 : sampel kelas eksperimen 

  n2 : sampel kelas kontrol 

  S1 : varians kelas eksperimen 

  S2 : varians kelas kontrol 
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Taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu taraf 0,05. 

Kriteria keputusan jika nilai thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

(Sugiyono, 2013: 259-61). 

3.7.2.2.3 Uji U Mann Whitney 

Jika data yang diuji ternyata berdistribusi tidak normal maka analisis 

akhir cukup menggunakan uji nonparametris yaitu dengan uji U Mann Whitney. 

Uji ini berguna untuk menguji kemampuan generalisasi (signifikansi hasil 

penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua rata-rata sampel). 

Uji U Mann Whitney menggunakan menu Analyze – Nonparametrics Tests – 2 

Independent Samples.). Ketentuan dalam uji U Mann Whitney yaitu apabila 

Uhitung  kurang dari Utabel atau nilai signifikansi  kurang dari 0,05, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya, apabila Uhitung lebih dari atau sama dengan 

Utabel atau nilai signifikansi lebih dari atau  sama dengan 0,05, maka Ho diterima 

dan Ha ditolak. (Sunjoyo, 2013: 149) 

 

3.8 Panduan Penelitian Eksperimen 

Panduan penelitian digunakan peneliti sebagai panduan dalam 

melaksankan penelitian. Panduan penelitian ini berisi data lokasi penelitian, 

subjek penelitian, mata pelajaran, materi, perlakuan, instrumen penelitian, uji coba 

instrumen, dan jadwal pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri Ranjingan 

Wangon. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan penelitian eksperimen pada pembelajaran Matematika 

materi Sifat-sifat Bangun Datar dengan menggunakan model Jigsaw pada siswa 

kelas V SD Negeri Ranjingan Banyumas, maka dapat dikemukakan simpulan 

penelitian sebagai berikut: 

5.1.1 Terdapat perbedaan antara minat belajar siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model Jigsaw dengan minat belajar siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model konvensional. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa minat belajar siswa kelas V pada pembelajaran 

Matematika materi Sifat-sifat bangun datar yang proses belajarnya 

menggunakan penerapan model Jigsaw lebih baik dari pada yang proses 

belajarnya menggunakan penerapan model konvensional. 

5.1.2 Terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model Jigsaw  dengan hasil belajar siswa dengan yang 

pembelajarannya menggunakan model konvensional. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa kelas V  pada pembelajaran 

Matematika materi Sifat-sifat bangun datar yang proses belajarnya 

menggunakan penerapan model Jigsaw lebih baik dari pada yang proses 

belajarnya menggunakan penerapan model konvensional. 
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5.1.3 Model Jigsaw efektif terhadap minat belajar siswa. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa dengan penerapan model Jigsaw mampu 

mengefektifkan minat belajar siswa.  

5.1.4 Model Jigsaw efektif terhadap hasil belajar siswa. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa dengan penerapan model Jigsaw mampu mengefektifkan 

hasil belajar siswa.                                                                                                                    

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, yaitu model Jigsaw terbukti efektif  

terhadap minat dan hasil belajar siswa pada pembelajaran Matematika, sehingga 

disarankan: 

5.2.1 Bagi Guru 

Guru hendaknya mulai menerapkan model Jigsaw dalam pembelajaran. 

Hal ini didasarkan pada hasil penelitian, dimana model Jigsaw efektif terhadap 

minat dan hasil belajar siswa. Sementara itu, untuk  mendapatkan minat dan 

hasil belajar siswa yang lebih maksimal dalam penerapan model Jigsaw pada 

mata pelajaran Matematika, guru disarankan untuk: 

(1) Guru menjelaskan tata cara pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

model Jigsaw secara rinci dan jelas, sehingga siswa  benar-benar mengetahui 

tata  cara pelaksanaan  model Jigsaw dengan  jelas  dan pembelajaran dapat 

berlangsung dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan.  

(2) Menjalin hubungan baik dengan siswa, sehingga siswa merasa nyaman untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 
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(3) Memberikan pengarahan kepada siswa untuk bersikap sportif atas keputusan 

guru dan memotivasinya, supaya siswa selalu semangat dalam mengikuti 

pembelajaran. 

(4) Memberikan pengertian yang tepat kepada siswa tentang tata cara berdiskusi, 

sehingga siswa dapat melaksanakan kegiatan diskusi secara teratur. 

(5) Membimbing siswa dengan maksimal dalam kegiatan berdiskusi pada setiap 

kelompoknya, sehingga siswa dapat fokus dan memperoleh hasil yang sesuai 

dengan jawaban yang benar.  

(6) Mengarahkan siswa untuk menghargai kelompok lain yang sedang 

membacakan hasil diskusinya, sehingga siswa mampu menentukan hasil yang 

benar dari  diskusi kelompok lain. 

(7) Mengarahkan siswa untuk dapat menyimpulkan hasil dari diskusi kemudian 

dikaitkan dengan materi pelajaran. 

(8) Selalu memberikan penguatan kepada siswa yang berprestasi, sehingga semua 

siswa akan  termotivasi dengan adanya minat yang tinggi dalam diri siswa 

untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

5.2.2 Bagi Siswa 

Agar model Jigsawdapat berjalan dengan lancar, siswa disarankan: 

(1) Lebih rajin membaca materi yang akan disampaikan oleh guru, sehingga lebih 

mudah dalam membuat pertanyaan. 

(2) Memperhatikan dengan sungguh-sungguh penjelasan guru, baik mengenai 

materi pembelajaran, maupun tata cara pelaksanaan model Jigsaw. 
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(3) Mampu bekerjasama dengan baik dalam kelompoknya sesuai dengan norma-

norma yang berlaku. Kerjasama dalam kelompok merupakan hal yang 

penting, karena dapat saling bertukar fikiran tentang pengetahuan yang 

dimilikinya. 

(4) Bersikap menghargai pendapat dari anggota kelompoknya. Setiap anggota 

kelompok tentunya mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam diskusi. 

Oleh karena itu, siswa diharapkan mampu bersikap menghargai pendapat 

yang disampaikan oleh anggota kelompoknya yang lain. 

(5) Menjaga sikap dalam proses pembelajaran, terutama tidak berbicara dengan 

teman saat mendapatkan penjelasan dari guru, sehingga siswa mudah 

memahami apa yang disampaikan oleh guru. 

5.2.3 Bagi Sekolah  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

model Jigsaw efektif terhadap minat dan hasil melajar siswa daripada model 

pembelajaran konvensional dalam pembelajaran Matematika di SD Negeri 

Ranjingan Banyumas, oleh karena itu, kepada pihak sekolah disarankan untuk: 

(1) Memberikan fasilitas dan kelengkapan yang mendukung model Jigsaw baik 

bagi guru maupun siswa. Fasilitas dan kelengkapan yang dimaksud antara 

lain sumber belajar yang memadai, dan buku-buku relevan yang dapat 

digunakan guru untuk lebih memahami model Jigsaw. 

(2) Memberikan sosialisasi kepada guru-guru kelas mengenai model Jigsaw. 

Melalui sosialisasi, diharapkan semua guru kelas mengetahui bahwa model 

Jigsaw efektif terhadap minat dan  hasil belajar siswa. Dengan demikian, guru 



134 
 

 

kelas dapat menerapkan model Jigsawdi kelas lain untuk mengefektifkan 

minat dan hasil belajar siswa.  

5.2.4 Bagi Peneliti Lanjutan 

Bagi peneliti lanjutan yang ingin melakukan penelitian sejenis disarankan 

untuk memperhatikan kelemahan-kelemahan model Jigsaw. Selain itu, peneliti 

lanjutan perlu mengkaji lebih dalam mengenai model Jigsaw, sehingga penelitian 

yang dilakukan semakin lebih baik. 
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Lampiran 1 

 
 

DAFTAR SISWA KELAS EKSPERIMEN (VA) 

TAHUN AJARAN 2014/2015 

No NIS Siswa Kelas VA 

1 3522 RAFFLI KURNIAWAN 

2 3531 SINGGIH ARIYANTO 

3 3557 AYU SAPUTRI 

4 3560 EGI TRIANTO 

5 3562 FIDELA LATIFAH MAHFUD 

6 3564 FIQOH NURHAYATUN 

7 3567 GILAR KURNIA SAPUTRA 

8 3569 IQBAL DWI LAKSONO 

9 3571 LAELA NUR FATMAWATI 

10 3574 MUHAMAD NUR FAUZI 

11 3575 NADIA ANGEL SAFITRI 

12 3577 NAURA AMANIA  

13 3579 NISFIA RAMADHANI 

14 3580 RAIHANA AULIA PUTRI 

15 3583 RICKO ADAM ARNANDO 

16 3584 RIZKI MAHESA 

17 3589 TEGAR BUDIANTO 

18 3590 TRI UTA,MI 

19 3591 VARKHAN ROKHIL 

20 3592 VINKA DIAH AYU 

21 3606 TEGAR AZIS SAPUTRA 

22 3609 GEMA ARIEL PUTRA PRADANA 

23 3672 WIWIT NILAM CAHYA 

24 3675 YUAN ESA PRADINA 

Jumlah 24 
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Lampiran 2 

 

DAFTAR SISWA KELAS KONTROL (VB) 

TAHUN AJARAN 2014/2015 

No NIS Siswa Kelas VB 

1 3403 ADITYA ROMADON 

2 3453 RIZKI YUULIAN PUTRANTO 

3 3493 DENDI PRASETYO 

4 3510 KHOERUN SALASA 

5 3551 ADKIATUL NUR S. 

6 3552 ALFAJAR FINANDIKA 

7 3553 ALFIN TEGAR 

8 3561 ELIANI SETYA Y. 

9 3563 FIKRI ERLANGGA 

10 3565 GALANG AMAR M. 

11 3566 GILANG ROMADHONI 

12 3568 HANI ALFINATUL 

13 3570 KURNIA INDAH UTAMI 

14 3573 LUCKY INDRA GUNAWAN 

15 3576 NAFILAH ANDINI S. 

16 3578 NIKEN AULIA RAMADHANI 

17 3581 RASDHA CALYA P. 

18 3582 REVINA AURORA 

19 3586 SANDI ADI NUGROHO 

20 3593 VINKA KARTIKASARI 

21 3621 RAVINKA NOVA DELIYANTI 

22 3722 MEMEH YULIANA 

23 3799 WINDANA MAHADITA 

24 3587 SATRIA HUGO ADI CANDRA 

Jumlah 24 

Lampiran 3 
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DAFTAR SISWA KELAS UJI COBA (V) 

TAHUN AJARAN 2014/2015 

 

No NIS Siswa Kelas IV 
N

o 
NIS Siswa Kelas IV 

1 3285 AGUNG WAHYU S. 23 3440 MOHAMAD RAFLI NUR 

2 3344 ANNISA 24 3441 MUHAMMAD VEBRY F 

3 3392 DARUL YAKUB F. 25 3442 MOHAMMAD ADEF T 

4 3399 DESTRIANA FIRDA H. 26 3443 MOHAMMAD AGHNI 

5 3400 DILLA ALRIFAH 27 3446 MUHAMMAD WILDAN M 

6 3405 DITA RAHMAH DINI 28 3448 MUTIARA SALSABILLA 

7 3408 ERSA PUTRA ZAKARIA 29 3449 NURUL MUFAZAH 

8 3424 EVANDAREL 30 3450 NINDA ARUM W 

9 3425 ETI PURWANINGSIH 31 3451 ROIKHANAH ATIKAH  

10 3426 GAMES ENJEL G 32 3452 RANDY GALANG R 

11 3427 KHOERUL PRAYOGA 33 3453 SINTIA WIJAYA 

12 3429 LALA MEILANI 34 3454 SHEVA ADITYA P 

13 3430 LUCKY DWI A. 35 3455 SISKA AMELIA 

14 3431 NANANG AJI SAPUTRA    

15 3432 NAUVAL ZAKY    

16 3433 SEVANA GOJALI F.    

17 3434 EDO YULI KRISMOYO    

18 3435 BIMA SIRAJ R.    

19 3436 RIZKIA DIAN NINDYA     

20 3437 HANAN ZULVAN S    

21 3438 LYRA DWI SAFITRI     

22 3439 MUHAMMAD A‟MAL M    

Jumlah 35 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Ranjingan Banyumas 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : V/ 2 (dua) 

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

Kompetensi Dasar : 6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

Materi Pokok 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

(jp) 

Sumber Belajar 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

Bangun Datar - Mengidentifikasi ciri-ciri  

bangun datar 

- Mengidentifikasi sifat-

sifat bangun datar 

 

- Menggambar bangun 

datar berdasarkan sifat-

sifatnya 

6.1.1 Menyebutkan sifat-

sifat bangun datar 

segitiga, persegi 

panjang, persegi, 

trapesium, jajar 

genjang, lingkaran, 

belah ketupat, 

layang-layang. 
6.1.2 Menggambar bangun 

datar dari sifat-sifat 

bangun datar yang 

diberikan. 

Tes  Tes uraian 5jp x 35 

menit 

 Buku pelajaran 

Matematika SD 

Kelas V 

 Buku lain yang 

sesuai dengan 

buku pelajaran 

 

 

L
a
m

p
ira

n
 4

 

  1
3
7
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PENGEMBANGAN SILABUS KELAS EKSPERIMEN 

Nama Sekolah  : SD Negeri Ranjingan Banyumas 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : V/ 2 (Dua) 

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

Kompetensi Dasar : 6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

Materi Pokok 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

 

Media 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

(jp) 

Sumber 

Belajar Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Bangun Datar 1) Mengeksplorasi 

pengetahuan siswa melalui 

pemberian permasalahan 

kontekstual berkaitan 

dengan bangun datar  

2) Siswa menyelesaikan 

permasalahan dari guru 

dengan tahapan: 

 Membagi siswa dalam 

kelompok kecil yang 

disebut kelompok inti, 

beranggotakan 4 orang. 

Setiap siswa diberi 

nomor kepala 

 Masing-masing siswa 

dalam kelompok asal 

mendapat wacana/tugas 

 Menyebutka

n sifat-sifat 

bangun datar 

segitiga, 

persegi 

panjang, 

persegi, 

trapesium, 

jajar 

genjang, 

lingkaran, 

belah 

ketupat, 

layang-

layang. 

 Menggambar 

Gambar-

gambar 

bangun 

datar 

Tes  Tes uraian 5jp x 35 

menit 

 Buku 

pelajara

n 

Matemat

ika SD 

Kelas V 

 Buku 

lain 

yang 

sesuai 

dengan 

buku 

pelajara

n 

L
a
m

p
ira

n
 5

 
1
3
8
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Materi Pokok 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

 

Media 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

(jp) 

Sumber 

Belajar Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

yang berbeda, nomor 

kepala yang sama 

mendapat tugas yang 

sama pada masing-

masing kelompok dan 

mengumpulkan 

masing-masing siswa 

yang memiliki 

wacana/tugas yang 

sama dalam satu 

kelompok sehingga 

jumlah kelompok ahli 

sama dengan jumlah 

wacana atau tugas yang 

telah diberikan. 

 Siswa belajar bersama 

untuk menjadi ahli 

sesuai dengan 

wacana/tugas yang 

menjadi tanggung 

jawabnya dalam 

memahami dan dapat 

menyampaikan 

informasi tentang hasil 

dari wacana/tugas yang 

telah dipahami kepada 

bangun datar 

dari sifat-

sifat bangun 

datar yang 

diberikan. 

1
3
9
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Materi Pokok 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

 

Media 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

(jp) 

Sumber 

Belajar Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

kelompok inti. 

 Memberi kesempatan 

secara bergiliran 

masing-masing siswa 

untuk menyampaikan 

hasil dari tugas di 

kelompok kerja. 

 Memberikan waktu 

kepada masing-masing 

kelompok untuk 

menyampaikan 

hasilnya dan guru 

memberikan klarifikasi 
3) Guru memberikan 

penguatan  

4) Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa  

untuk bertanya materi 

yang belum dipahami. 

5) Siswa dan guru membuat 

kesimpulan 

6) Guru melakukan evaluasi 

terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan 

menggunakan tes formatif 
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PENGEMBANGAN SILABUS KELAS KONTROL 

Nama Sekolah  : SD Negeri Ranjingan Banyumas 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : V/ 2 (Dua) 

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

Kompetensi Dasar : 6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

Materi Pokok 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

 

Media 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

(jp) 

Sumber 

Belajar Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

L
a
m

p
ira

n
 6

 
1
4
0
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Materi Pokok 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

 

Media 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

(jp) 

Sumber 

Belajar Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Bangun Datar 1) Guru menjelaskan 

cirri-ciri dan sifat-

sifat bangun datar. 

2) Siswa mengerjakan 

latihan-latihan soal 

yang diberikan guru 

dengan teman 

sebangkunya. 

3) Siswa dan guru 

membahas jawaban 

soal-soal latihan 

bersama-sama. 

4) Guru memberikan 

penguatan 

5) Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa  untuk 

bertanya materi 

yang belum 

dipahami. 

6) Siswa dan guru 

membuat 

kesimpulan 

Guru melakukan 

evaluasi terhadap 

kegiatan yang sudah 

dilaksanakan 

menggunakan tes 

6.1.1 Menyebutkan 

sifat-sifat 

bangun datar 

segitiga, 

persegi 

panjang, 

persegi, 

trapesium, 

jajar genjang, 

lingkaran, 

belah ketupat, 

layang-

layang. 

6.1.2 Menggambar 

bangun datar 

dari sifat-sifat 

bangun datar 

yang 

diberikan. 

Gambar-

gambar 

bangun 

datar 

Tes  Tes uraian 5jp x 35 

menit 

 Buku 

pelajaran 

Matematika 

SD Kelas V 

 Buku lain 

yang sesuai 

dengan 

buku 

pelajaran 

1
4
1
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Materi Pokok 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

 

Media 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

(jp) 

Sumber 

Belajar Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

formatif 

1
4
2
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Lampiran 7 

       

     

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: Matematika 

Pembelajaran Model Jigsaw di Kelas Eksperimen 

Pertemuan Ke-1 

 

 

oleh  

Diah Noviana Fatmawati 

1401410238 

 

PGSD UPP TEGAL 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah   : SD Negeri Ranjingan 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas/ Semester  : V/ 2 

Waktu   : 3 x 35 menit (3 jam pelajaran) 

1. Standar Kompetensi 

6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antarbangun  

2. Kompetensi Dasar 

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

3. Indikator 

6.1.1 Menyebutkan sifat-sifat bangun datar persegi, persegi panjang, jajr genjang 

dan segitiga. 

6.1.2 Menggambarkan bangun datar persegi, persegi panjang, jajar genjang dan 

segitiga. 

4. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah siswa mengamati dan mendengarkan penjelasan guru mengenai gambar 

persegi, persegi panjang, jajar genjang dan segitiga, siswa dapat menyebutkan 

nama-nama bangun datar. 

2. Setelah mengamati gambar persegi, persegi panjang, jajar genjang dan segitiga 

yang disajikan oleh guru, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

persegi, persegi panjang, jajar genjang dan segitiga. 

3. Melalui model Jigsaw siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

persegi, persegi panjang, jajar genjang dan segitiga, serta siswa dapat 

menggambar bangun datar sesuai dengan sifat-sifatnya. 

Karakter siswa yang diharapkan: disiplin, rasa hormat, tekun, dan 

tanggung jawab. 
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5. Materi Ajar 

 Bangun datar persegi, persegi panjang, jajar genjang dan segitiga (terlampir).  

6. Pendekatan dan Model Pembelajaran  

Model pembelajaran :  Jigsaw 

Metode pembelajaran    : ceramah, tanya jawab, kerja kelompok dan penugasan. 

7. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

1. Guru mengkondisikan semua siswa untuk berdoa menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing. 

2. Guru melakukan presensi. 

3. Guru menyiapkan alat-alat pelajaran.  

4. Guru memberikan apersepsi, dengan menyanyikan lagu untuk penyemangat 

belajar dan melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai benda-benda yang 

ada disekitar. 

  “Anak-anak, coba kalian perhatikan papan tulis yang ada di kelas ini. Tahukah 

kalian papan tulis ini berbentuk apa?” 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiata Inti (70 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru menyajikan berbagai contoh bangun datar persegi, persegi panjang, 

jajar genjang dan segitiga. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai bangun datar yang telah ditunjukkan, untuk mengetahui 

pengetahuan awal siswa. 

2) Guru memberi penjelasan mengenai permasalahan kontekstual yang 

diberikan kepada siswa. 

3) Guru memberikan petunjuk atau pertanyaan seperlunya untuk 

mengarahkan siswa dalam memecahkan permasalahan yang diberikan 

guru. 
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b. Elaborasi 

1) Guru membagi siswa dibagi menjadi 6 kelompok secara heterogen dengan 

masing-masing kelompok mempunyai 4 anggota. Banyak anggota dalam 

kelompok disesuaikan dengan jumlah materi yang akan dipelajari. 

Kelompok ini disebut kelompok asal. 

2) Tiap anak pada kelompok asal diberi tugas sesuai dengan materi yang 

akan dipelajari. Pembagian tugas dalam kelompok asal dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

 

 

 

1. Siswa A mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar persegi. 

2. Siswa B mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar persegi 

panjang. 

3. Siswa C mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar jajar 

genjang 

4. Siswa D mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar segitiga. 

3) Setelah tiap siswa mendapatkan tugas pada kelompok asal, masing-masing 

siswa dari kelompok asal berkumpul dengan anggota dari kelompok lain 

yang mempunyai tugas yang sama. Kelompok ini disebut kelompok ahli. 

Pembentukan kelompok ahli dapat dilihat pada gambar berikut: 

Kelompok asal:                

 

Kelompok ahli:       

4) Kelompok ahli berdiskusi membahas materi yang telah menjadi tugasnya 

selama 10 menit. 

5) Tiap siswa kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan materi yang 

telah dipelajari saat berada di kelompok ahli selama 15 menit. 

 
 

          A   B  C   D 

ABCD ABCD ABCD 

AAA BBB CCC DDD 
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6) Masing-masing kelompok asal mendapatkan tugas untuk mengerjakan 

LKS yang telah disediakan guru. 

7) Tiap kelompok mempersentasikan hasil kerjanya. 

8) Guru dan siswa lain menanggapi hasil kerja kelompok yang telah 

dipersentasikan. 

c. Konfirmasi 

1) Guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi dan menanyakan 

kepada siswa mengenai materi yang belum dipahami. 

2) Guru memberikan motivasi kepada siswa yang telah memahami materi 

dengan baik. 

8. Kegiatan Penutup (25 menit) 

1) Guru bersama–sama dengan siswa membuat rangkuman/simpulan  pelajaran. 

2) Guru melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, dengan 

cara memberikan soal tes formatif. Pada kegiatan ini siswa diminta kembali 

duduk pada tempat semula, untuk melaksanakan kegiatan penilaian, guru 

membagikan lembar tugas siswa, guru meminta kepada siswa untuk bekerja 

sendiri.  

3) Guru memeriksa hasil belajar siswa. 

4) Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah sebagai bagian dari 

remidi atau pengayaan. 

5) Guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 

9. Media dan Sumber Belajar  

Media 

Gambar-gambar bangun datar persegi, persegi panjang, jajar genjang dan 

segitiga. 

 Sumber Belajar 

1. Silabus Matematika Kelas V SD. 

2. Sudwiyanto, dkk. 2001. Terampil Berhitung Matematika untuk SD Kelas V. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
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3. Sumanto, Y.D, dkk. 2008. Gemar Matematika 3 untuk SD/MI Kelas V. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

10. Penilaian  

1. Prosedur penilaian : Penilaian proses dan penilaian hasil 

2. Teknik penilaian : Tes tertulis dan pengamatan 

3. Bentuk peilaian : Uraian 

4. Instrumen  : LKS (terlampir) 

     Kunci Jawaban LKS (terlampir) 

 Soal Tes Akhir (terlampir) 

 Kunci Jawaban Soal Tes Akhir (terlampir) 

5. Skor penilaian : NA =  Skor perolehan benar  x 10 

       Skor keseluruhan  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

MATERI AJAR 

1. Sifat-sifat bangun Datar 

1. Persegi 

Persegi adalah bangun datar yang dibatasi oleh empat buah sisi yang 

panjangnya sama dan ke empat sudutnya berbentuk siku-siku. 

  

 Sifat-sifat persegi, yaitu : 

1.Keempat sisinya sama panjang, AB= BC= CD= DA 

2.Keempat  sudutnya sama besar, yaitu 90 . A= B= C= D  90  

3.Kedua diagonalnya tegak lurus. 

4.Mempunyai empat simetri putar. 

5.Mempunyai empat simetri lipat. 

6.Mempunyai empat sumbu simetri. 

 

2)  Persegi Panjang 

 Persegi panjang adalah segiempat yang mempunyai dua pasang sisi 

yang sama panjang dan sudutnya siku-siku. 
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Sifat-sifat persegi panjang yaitu : 

1. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. AB = CD dan AD = BC 

2. Sudut-sudutnya sama besar, yaitu 90 . A = B= C= D  90  

3. Kedua diagonalnya membagi sama panjang (AC tegak lurus BD) 

4. Mempunyai dua simetri lipat 

5. Mempunyai dua simetri putar. 

6. Mempunyai dua sumbu simetri. 

 

3)  Jajargenjang 

 Jajargenjang adalah segi empat yang mempunyai sisi-sisi berhadapan 

sejajar dan sama panjang, tetapi sisi-sisi yang bersebelahan tidak tegak 

lurus. 

   

Sifat-sifat jajargenjang yaitu : 

1. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. AB = CD dan AD = BC 

2. Sudut yang berhadapan sama besar, A = B= C= D 

3. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang (AO = OC dan DO = 

OB). 

4. Mempunyai dua simetri putar. 

5. Tidak mempunyai simetri lipat. 

 

4)  Segitiga   

Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh tiga ruas garis. Jumlah 

sudut pada segitiga adalah 180 . 

Macam-macam segitiga, yaitu : 
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1.Segitiga sama sisi 

segitiga sama sisi yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang dan 

mempunyai besar sudut yang sama yaitu 60 . 

 

1. AB= BC= AC 

2. A= B= C  60  

3. Mempunyai tiga simetri lipat 

4. Mempunyai tiga simetri putar 

2.Segitiga sama kaki 

Segitiga sama kaki yaitu segitiga yang kedua sisinya sama panjang. 

 

1. AC = AB 

2. B = C 

3. Mempunyai satu simetri lipat 

4. Mempunyai satu simetri putar 

 

3.Segitiga siku-siku 

Segitiga siku-siku yaitu segitiga yang salah satu sudutnya 90 . 
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1. A   90  

2. AB dan AC adalah sisi penyiku 

3. BC adalah sisi miring 

4.Segitiga sembarang 

Segitiga sembarang yaitu segitiga yang panjang ketiga sisi dan 

sudutnya tidak sama. 

 

1.AB ≠ BC ≠ AC 

2.A ≠ B ≠ C 
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Lampiran 2 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal dibawah ini dengan benar! 

1. Gambarkan bangun datar persegi, persegi panjang, jajargenjang dan segitiga! 

2. Sebutkan sifat-sifat bangun datar persegi, persegi panjang, jajargenjang dan 

segitiga! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok: 

Anggota: 

1.  

2.  

3.  

4. . 
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Lampiran 3 

KISI-KISI SOAL TES EVALUASI MATEMATIKA 

Satuan Pendidikan : SD        

Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : Matematika   

Standar Kompetensi  :6.Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antarbangun 

Kompetensi Dasar :6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

Materi Pokok  : Bangun Datar 

Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Jenis 

Ranah 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

1. Disajikan gambar 

bangun 

datar,siswa 

meyebutkan nama 

bangun datar 

sesuai gambar 

 

2. Siswa dapat 

menjelaskan 

pengertian dari 

persegi panjang 

 

3.  Siswa dapat 

menyebutkan 

macam-macam 

segitiga 

 

4. Siswa dapat 

menyebutkan 

sifat-sifat persegi 

 

5. Siswa dapat 

menyebutkan sisi 

dan besar sudut 

persegi panjang 

 

Isian 

singkat 

C1 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

C1 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudah 

 

 

 

 

 

Mudah 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

Sedang 
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Nama  : ................................................ 

No.Presensi :………………………………. 

Kelas   : ................................................ 

Lampiran  4 

SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN MATEMATIKA SD KELAS V 

MATERI POKOK BANGUN DATAR 

WAKTU 20 MENIT 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal di bawah ini dengan tepat! 

1. Nama bangun datar dibawah ini adalah………. 

 

2. Persegi panjang adalah……………. 

3. Sebutkan 4 macam bangun datar segitiga! 

4. Sebutkan sifat-sifat bangun datar dibawah ini! 

     

5. Sebutkan sisi-sisi yang berhadapan dan sudut-sudut bangun dibawah ini! 
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Kunci Jawaban: 

1. Jajargenjang 

2. Persegi panjang adalah segiempat yang mempunyai dua pasang sisi yang sama 

panjang dan sudutnya siku-siku. 

3. Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga sembarang 

4. Sifat-sifat persegi, yaitu : 

1. Keempat sisinya sama panjang, AB= BC= CD= DA 

2. Keempat  sudutnya sama besar, yaitu 90 . A= B= C= D  90  

3. Kedua diagonalnya tegak lurus. 

4. Mempunyai empat simetri putar. 

5. Mempunyai empat simetri lipat. 

6. Mempunyai empat sumbu simetri. 

5) Sisi-sisi yang berhadapan  AB = CD dan AD = BC 

Sudut-sudutnya sama besar, yaitu 90 . A = B= C= D  90  

Penilaian tes akhir 

Skor soal nomor 1 = 1 

Skor soal nomor 2 = 1 

Skor soal nomor 3 = 2 

Skor soal nomor 4 = 3 

Skor soal nomor 5 = 3 

1. Skor perolehan maksimal 10. 

2. Nilai akhir (NA) siswa = 
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Lampiran 8 

     

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: Matematika 

Pembelajaran Model Konvensional di Kelas Kontrol 

Pertemuan Ke-1 

 

oleh  

Diah Noviana Fatmawati 

1401410238 

 

 

PGSD UPP TEGAL 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah   : SD Negeri Ranjingan 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas/ Semester  : V/ 2 

Waktu   : 3 x 35 menit (3 jam pelajaran) 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antarbangun  

B.  Kompetensi Dasar 

1. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

C. Indikator 

1. Menyebutkan sifat-sifat bangun datar persegi, persegi panjang, jajr genjang 

dan segitiga. 

2. Menggambarkan bangun datar persegi, persegi panjang, jajar genjang dan 

segitiga. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah siswa mengamati gambar bangun datar yang disajikan oleh guru, 

siswa dapat menyebutkan nama-nama bangun datar persegi, persegi panjang, 

jajar genjang dan segitiga, 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru mengenai sifat-sifat bangun datar, 

siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar persegi, persegi panjang, 

jajar genjang dan segitiga. 

3. Setelah berdiskusi dengan teman sebangku mengenai sifat-sifat bangun datar, 

siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar persegi, persegi panjang, 

jajar genjang dan segitiga, serta siswa dapat menggambar bangun datar sesuai 

dengan sifat-sifatnya. 
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Karakter siswa yang diharapkan: disiplin, rasa hormat, tekun, dan 

tanggung jawab. 

E. Materi Ajar 

Bangun Datar (terlampir).  

F. Metode Pembelajaran  

Metode pembelajaran : ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a) Guru mengkondisikan semua siswa untuk berdoa menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing.  

b) Guru melakukan presensi 

c) Guru menyiapkan alat-alat pelajaran.  

d) Guru memberikan apersepsi, dengan cara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang menggiring siswa pada materi yang akan dibahas.  

e) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a) Eksplorasi 

1. Guru memberi penjelasan materi tentang nama-nama bangun datar. 

2. Guru memberi penjelasan materi tentang sifat-sifat bangun datar 

b) Elaborasi 

1. Siswa mengamati contoh soal tentang sifat-sifat bangun datar 

2. Siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya untuk menyelesaikan soal-

soal pada Lembar Kerja Siswa (LKS). 

3. Guru mengamati dan membimbing kerja masing-masing siswa. 

4. Siswa bertanya tentang hal-hal yang masih membingungkan.  

c) Konfirmasi 

1. Guru bersama siswa mencocokan soal latihan yang telah dikerjakan. 

2. Guru menunnjuk siswa secara acak untuk maju ke depan kelas 

menuliskan hasil jawabannya. 
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3. Guru dan siswa lain mengamati dan membenarkan jawaban jika ada 

jawaban yang salah. 

4. Guru menanyakan apakah ada materi yang belum dipahami siswa. 

3) Kegiatan Penutup (25 menit) 

1. Guru bersama–sama dengan siswa membuat rangkuman/simpulan  

pelajaran. 

2. Guru melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, 

dengan cara memberikan soal tes formatif. Guru meminta kepada siswa 

untuk bekerja sendiri. 

3. Guru memeriksa hasil belajar siswa  

4. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah sebagai bagian dari 

remidi atau pengayaan. 

5. Guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 

H. Media dan Sumber Belajar  

 Media 

1. Gambar-gambar bangun datar. 

Sumber Belajar 

1. Silabus Matematika Kelas V SD. 

2. Sudwiyanto, dkk. 2001. Terampil Berhitung Matematika untuk SD Kelas V. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Sumanto, Y.D, dkk. 2008. Gemar Matematika 3 untuk SD/MI Kelas V. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

I. Penilaian  

1. Prosedur penilaian : Penilaian proses dan penilaian hasil 

2. Teknik penilaian : Tes tertulis dan pengamatan 

3. Bentuk peilaian : Uraian 

4. Instrumen  : LKS (terlampir) 

1) Kunci Jawaban LKS (terlampir) 
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2) Soal Tes Akhir (terlampir) 

3) Kunci Jawaban Soal Tes Akhir (terlampir) 

5. Skor penilaian : NA =  Skor perolehan benar  x 10 

Skor keseluruhan   
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

MATERI AJAR 

1. Sifat-sifat bangun Datar 

1. Persegi 

Persegi adalah bangun datar yang dibatasi oleh empat buah sisi yang 

panjangnya sama dan ke empat sudutnya berbentuk siku-siku. 

  

 Sifat-sifat persegi, yaitu : 

1.Keempat sisinya sama panjang, AB= BC= CD= DA 

2.Keempat  sudutnya sama besar, yaitu 90 . A= B= C= D  90  

3.Kedua diagonalnya tegak lurus. 

4.Mempunyai empat simetri putar. 

5.Mempunyai empat simetri lipat. 

6.Mempunyai empat sumbu simetri. 

 

2) Persegi Panjang 

 Persegi panjang adalah segiempat yang mempunyai dua pasang sisi 

yang sama panjang dan sudutnya siku-siku. 



163 

 

 
 

 

Sifat-sifat persegi panjang yaitu : 

1. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. AB = CD dan AD = BC 

2. Sudut-sudutnya sama besar, yaitu 90 . A = B= C= D  90  

3. Kedua diagonalnya membagi sama panjang (AC tegak lurus BD) 

4. Mempunyai dua simetri lipat 

5. Mempunyai dua simetri putar. 

6. Mempunyai dua sumbu simetri. 

 

3)  Jajargenjang 

 Jajargenjang adalah segi empat yang mempunyai sisi-sisi berhadapan 

sejajar dan sama panjang, tetapi sisi-sisi yang bersebelahan tidak tegak 

lurus. 

   

Sifat-sifat jajargenjang yaitu : 

1. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. AB = CD dan AD = BC 

2. Sudut yang berhadapan sama besar, A = B= C= D 

3. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang (AO = OC dan DO = 

OB). 

4. Mempunyai dua simetri putar. 

5. Tidak mempunyai simetri lipat. 

4)  Segitiga   
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Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh tiga ruas garis. Jumlah 

sudut pada segitiga adalah 180 . 

Macam-macam segitiga, yaitu : 

1.Segitiga sama sisi 

segitiga sama sisi yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang dan 

mempunyai besar sudut yang sama yaitu 60 . 

 

1) AB= BC= AC 

2) A= B= C  60  

3) Mempunyai tiga simetri lipat 

4) Mempunyai tiga simetri putar 

 

2.Segitiga sama kaki 

Segitiga sama kaki yaitu segitiga yang kedua sisinya sama panjang. 

 

1) AC = AB 

2) B = C 

3) Mempunyai satu simetri lipat 

4) Mempunyai satu simetri putar 

 

3.Segitiga siku-siku 

Segitiga siku-siku yaitu segitiga yang salah satu sudutnya 90 . 
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1) A   90  

2) AB dan AC adalah sisi penyiku 

3) BC adalah sisi miring 

 

4.Segitiga sembarang 

Segitiga sembarang yaitu segitiga yang panjang ketiga sisi dan 

sudutnya tidak sama. 

 

1) AB ≠ BC ≠ AC 

2) A ≠ B ≠ C 
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Lampiran 2 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 

 

 

Bangun Datar Sifat-sifat bangun Datar 

 

 

 

 

 

………………………………………... 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

 

 

6. Sisi-sisi yang berhadapan sama 

panjang. AB = CD dan AD = BC 

7. Sudut-sudutnya sama besar, yaitu 

90 . A = B= C= D  90  

8. Kedua diagonalnya membagi 

sama panjang (AC tegak lurus 

BD) 

9. Mempunyai dua simetri lipat 

10. Mempunyai dua simetri putar. 

11. Mempunyai dua sumbu simetri. 

Anggota: 

1.  

2. . 
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Bangun Datar Sifat-sifat bangun Datar 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

12. Sisi-sisi yang berhadapan sama 

panjang. AB = CD dan AD = BC 

13. Sudut yang berhadapan sama 

besar, A = B= C= D 

14. Kedua diagonalnya saling 

membagi dua sama panjang (AO = 

OC dan DO = OB). 

15. Mempunyai dua simetri putar. 

16. Tidak mempunyai simetri lipat. 

    

  

 

 

 

 

 

………………………………………… 

 

… 
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Lampiran 3 

KISI-KISI SOAL TES EVALUASI MATEMATIKA 

Satuan Pendidikan : SD        

Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : Matematika   

Standar Kompetensi  :6.Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antarbangun 

Kompetensi Dasar :6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

Materi Pokok  : Bangun Datar 

Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Jenis 

Ranah 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

1. Disajikan gambar 

bangun 

datar,siswa 

meyebutkan nama 

bangun datar 

sesuai gambar 

 

2. Siswa dapat 

menjelaskan 

pengertian dari 

persegi panjang 

 

3.  Siswa dapat 

menyebutkan 

macam-macam 

segitiga 

 

4. Siswa dapat 

menyebutkan 

sifat-sifat persegi 

 

5. Siswa dapat 

menyebutkan sisi 

dan besar sudut 

persegi panjang 

 

Isian 

singkat 

C1 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

C1 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudah 

 

 

 

 

 

Mudah 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

Sedang 
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Nama  : ................................................ 

No.Presensi :………………………………. 

Kelas   : ................................................ 

Lampiran  4 

SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN MATEMATIKA SD KELAS V 

MATERI POKOK BANGUN DATAR 

WAKTU 20 MENIT 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal di bawah ini dengan tepat! 

1.Nama bangun datar dibawah ini adalah………. 

 

2.Persegi panjang adalah……………. 

3.Sebutkan 4 macam bangun datar segitiga! 

4.Sebutkan sifat-sifat bangun datar dibawah ini! 

     
5.Sebutkan sisi-sisi yang berhadapan dan sudut-sudut bangun dibawah ini! 
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Kunci Jawaban: 

1. Jajargenjang 

2. Persegi panjang adalah segiempat yang mempunyai dua pasang sisi yang 

sama panjang dan sudutnya siku-siku. 

3. Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga sembarang 

4. Sifat-sifat persegi, yaitu : 

 Keempat sisinya sama panjang, AB= BC= CD= DA 

 Keempat  sudutnya sama besar, yaitu 90 . A= B= C= D  90  

 Kedua diagonalnya tegak lurus. 

 Mempunyai empat simetri putar. 

 Mempunyai empat simetri lipat. 

 Mempunyai empat sumbu simetri. 

5. Sisi-sisi yang berhadapan  AB = CD dan AD = BC 

Sudut-sudutnya sama besar, yaitu 90 . A = B= C= D  90  

Penilaian tes akhir 

1. Skor soal nomor 1 = 1 

Skor soal nomor 2 = 1 

Skor soal nomor 3 = 2 

Skor soal nomor 4 = 3 

Skor soal nomor 5 = 3 

2. Skor perolehan maksimal 10. 

3. Nilai akhir (NA) siswa = 
           h  
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Lampiran 9 

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: Matematika 

Pembelajaran Model Jigsaw di Kelas Eksperimen 

Pertemuan Ke-2 

 

 

oleh  

Diah Noviana Fatmawati 

1401410238 

 

 

PGSD UPP TEGAL 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah   : SD Negeri Ranjingan 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas/ Semester  : V/ 2 

Waktu   : 2 x 35 menit (2 jam pelajaran) 

1. Standar Kompetensi 

6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antarbangun  

2. Kompetensi Dasar 

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

3. Indikator 

1. Menyebutkan sifat-sifat bangun datar belah ketupat, layang-layang, 

trapesium, dan lingkaran. 

2. Menggambarkan bangun datar belah ketupat, layang-layang, trapesium dan 

lingkaran. 

4. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah siswa mengamati dan mendengarkan penjelasan guru mengenai gambar 

bangun datar, siswa dapat menyebutkan nama-nama bangun datar belah 

ketupat, layang-layang, trapesium dan lingkaran. 

2.  Setelah mengamati gambar bangun datar belah ketupat, layang-layang, 

trapesium dan lingkaran yang disajikan oleh guru, siswa dapat 

mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar belah ketupat, layang-layang, 

trapesium dan lingkaran. 

3. Melalui model pembelajaran Jigsaw  siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar belah ketupat, layang-layang, trapesium dan lingkaran, serta 

siswa dapat menggambar bangun datar sesuai dengan sifat-sifatnya. 

Karakter siswa yang diharapkan: disiplin, rasa hormat, tekun, dan 

tanggung jawab. 
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5) Materi Ajar 

 Bangun datar belah ketupat, layang-layang, trapesium dan lingkaran (terlampir) 

6) Pendekatan dan Model Pembelajaran  

Model pembelajaran :  Jigsaw 

Metode pembelajaran    : ceramah, tanya jawab, kerja kelompok dan penugasan. 

7) Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (5 menit) 

1) Guru mengkondisikan semua siswa untuk berdoa menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing. 

2) Guru melakukan presensi. 

3) Guru menyiapkan alat-alat pelajaran.  

4) Guru memberikan apersepsi, dengan menyanyikan lagu untuk 

penyemangat belajar dan melakukan tanya jawab sesuai dengan materi 

yang akan dibahas. 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiata Inti (40 menit) 

1. Eksplorasi 

1. Guru menyajikan berbagai contoh bangun datar belah ketupat, layang-

layang, trapesium dan lingkaran. Setelah itu guru melakukan tanya jawab 

dengan siswa mengenai bangun datar yang telah ditunjukkan dan mencari 

contoh benda yang ada disekitar dan betuknya mirip dengan bangun datar 

yang disajikan oleh guru. 

2. Guru memberi penjelasan mengenai permasalahan kontekstual yang 

diberikan kepada siswa. 

3. Guru memberikan petunjuk atau pertanyaan seperlunya untuk 

mengarahkan siswa dalam memecahkan permasalahan yang diberikan 

guru. 
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2) Elaborasi 

1. Guru membagi siswa dibagi menjadi 6 kelompok secara heterogen 

dengan masing-masing kelompok mempunyai 4 anggota. Banyak 

anggota dalam kelompok disesuaikan dengan jumlah materi yang akan 

dipelajari. Kelompok ini disebut kelompok asal. 

2. Tiap anak pada kelompok asal diberi tugas sesuai dengan materi yang 

akan dipelajari. Pembagian tugas dalam kelompok asal dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 

 

 

 

1) Siswa A mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar belah 

ketupat. 

2) Siswa B mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar layang-

layang. 

3) Siswa C mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar trapesium. 

4) Siswa D mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar lingkaran. 

3. Setelah tiap siswa mendapatkan tugas pada kelompok asal, masing-

masing siswa dari kelompok asal berkumpul dengan anggota dari 

kelompok lain yang mempunyai tugas yang sama. Kelompok ini disebut 

kelompok ahli. Pembentukan kelompok ahli dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

Kelompok asal:                

 

Kelompok ahli:  

 

     

4. Kelompok ahli berdiskusi membahas materi yang telah menjadi 

tugasnya selama 10 menit. 

 
 

            A   B  C   D 

ABCD ABCD ABCD 

AAA BBB CCC DDD 
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5. Tiap siswa kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan materi yang 

telah dipelajari saat berada di kelompok ahli selama 15 menit. 

6. Masing-masing kelompok asal mendapatkan tugas untuk mengerjakan 

LKS yang telah disediakan guru. 

7. Tiap kelompok mempersentasikan hasil kerjanya. 

8. Guru dan siswa lain menanggapi hasil kerja kelompok yang telah 

dipersentasikan. 

3) Konfirmasi 

1. Guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi dan menanyakan 

kepada siswa mengenai materi yang belum dipahami. 

2. Guru memberikan motivasi kepada siswa yang telah memahami materi 

dengan baik. 

3. Kegiatan Penutup (25 menit) 

1. Guru bersama–sama dengan siswa membuat rangkuman/simpulan  

pelajaran. 

2. Guru melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, 

dengan cara memberikan soal tes formatif. Pada kegiatan ini siswa diminta 

kembali duduk pada tempat semula, untuk melaksanakan kegiatan penilaian, 

guru membagikan lembar tugas siswa, guru meminta kepada siswa untuk 

bekerja sendiri.  

3. Guru memeriksa hasil belajar siswa. 

4. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah sebagai bagian dari 

remidi atau pengayaan. 

5. Guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 

 

8) Media dan Sumber Belajar  

Media 

Gambar-gambar bangun datar belah ketupat, layang-layang, trapesium dan 

lingkaran 
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 Sumber Belajar 

1. Silabus Matematika Kelas V SD. 

2. Sudwiyanto, dkk. 2001. Terampil Berhitung Matematika untuk SD Kelas V. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Sumanto, Y.D, dkk. 2008. Gemar Matematika 3 untuk SD/MI Kelas V. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

9) Penilaian  

1. Prosedur penilaian : Penilaian proses dan penilaian hasil 

2. Teknik penilaian : Tes tertulis dan pengamatan 

3. Bentuk peilaian : Uraian 

4. Instrumen  : LKS (terlampir) 

1) Kunci Jawaban LKS (terlampir) 

2) Soal Tes Akhir (terlampir) 

3) Kunci Jawaban Soal Tes Akhir (terlampir) 

5. Skor penilaian : NA =  Skor perolehan benar  x 10 

Skor keseluruhan  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

MATERI AJAR 

1) Sifat-sifat Bangun Datar  

1) Belah Ketupat 

 Belah ketupat adalah bangun datar yang dibatasi empat sisi yang 

sama besar dengan sisi-sisi yang berhadapan sejajar, tetapi sisi-sisi yang 

bersebelahan tidak saling tegak lurus. 

 

 

 

  Sifat-sifat belah ketupat yaitu : 

1. Semua sisinya sama panjang (AB = BC = CD = DA). 

2. Sudut yang berhadapan sama besar (A = C = B = D) 

3. .Kedua diagonalnya saling tegak lurus (AC = BD) 

4.  Mempunyai dua simetri putar 

5. Mempunyai dua simetri lipat 

 

2) Layang-layang 

 Layang-layang adalah segiempat yang dibentuk oleh dua segitiga 

sama kaki yang alasnya sama panjang dan berimpit. 
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Sifat-sifat layang-layang, yaitu: 

1. Mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang (AB = AD = dan BC = CD). 

2. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus (AC , BD) 

3. B = D 

4. Mempunyai satu simetri lipat 

5. Mempunyai satu simetri putar 

 

3) Trapesium 

 Trapesium adalah bangun datar segi empat yang sepasang sisinya 

yang berhadapan sejajar. 

Macam-macam trapesium, yaitu : 

1. Trapesium siku-siku 

 Yaitu trapesium yang salah satu sisinya tegak lurus terhadap 

sepasang sisi sejajajarnya. 

 

1. PS sejajar QR (PS // QR) 

2. PQ = tinggi (t) 

3. P = Q   90  

 

2) Trapesium sama kaki 

 Yaitu trapesium yang sisi-sisi tidak sejajarnya sama panjang. 
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1. PS // QR 

2. PQ = SR 

 

3) Trapesium sembarang 

 Yaitu trapesium yang semua sisinya tidak sama panjang. 

 

1. PS // QR 

2. PQ ≠ SR 

 

4) Lingakaran 

 Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama 

terhadap suatu titik dimana titik tersebut disebut titik pusat lingkaran. 

 

1. P = titik pusat lingkaran 

2. BA = garis tengah lingkaran (diameter, d) 

3. PA = PB yaitu radius atau jari-jari lingakaran (r) 

 

 

 



181 

 

 
 

Lampiran 2 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal dibawah ini dengan benar! 

1. Gambarkan bangun datar belah ketupat, layang-layang, trapesium dan 

lingkaran! 

2. Sebutkan sifat-sifat belah ketupat, layang-layang, trapesium dan lingkaran! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok: 

Anggota: 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Lampiran 3 

KISI-KISI SOAL TES EVALUASI MATEMATIKA 

Satuan Pendidikan : SD        

Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : Matematika   

Standar Kompetensi  :6.Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antarbangun 

Kompetensi Dasar :6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

Materi Pokok  : Bangun Datar 

Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Jenis 

Ranah 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

1. Disajikan gambar 

bangun 

datar,siswa 

meyebutkan nama 

bangun datar 

sesuai gambar 

 

2. Siswa dapat 

menjelaskan 

pengertian dari 

belah ketupat. 

 

3.  Siswa dapat 

menyebutkan 

macam-macam 

trapesium 

 

4. Siswa dapat 

menyebutkan 

sifat-sifat layang-

layang 

 

5. Siswa dapat 

menggambarkan 

lingkaran dan 

menyebutkan 

sifat-sifatnya 

 

Isian 

singkat 

C1 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

C1 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudah 

 

 

 

 

 

Mudah 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

Sedang 
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Nama  : ................................................ 

No.Presensi :………………………………. 

Kelas   : ................................................ 

SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN MATEMATIKA SD KELAS V 

MATERI POKOK BANGUN DATAR 

WAKTU 20 MENIT 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal di bawah ini dengan tepat! 

1. Nama bangun datar dibawah ini adalah………. 

 

2. Belah ketupat adalah……………. 

3. Sebutkan 3 macam bangun datar trapesium! 

4. Sebutkan sifat-sifat bangun datar dibawah ini! 

     

5. Gambarkan dan sebutkan sifat-sifat lingkaran! 

 

 



184 

 

 
 

Kunci Jawaban: 

1. Layang-layang 

2.  Belah ketupat adalah bangun datar yang dibatasi empat sisi yang sama besar 

dengan sisi-sisi yang berhadapan sejajar, tetapi sisi-sisi yang bersebelahan 

tidak saling tegak lurus. 

3. Trapesium siku-siku, trapesium sama kaki dam trapesium sembarang 

4. Sifat-sifat layang-layang, yaitu: 

 Mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang (AB = AD = dan BC = 

CD). 

 Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus (AC , BD) 

 B = D 

 Mempunyai satu simetri lipat 

 Mempunyai satu simetri putar 

5.  

 

1. P = titik pusat lingkaran 

2. BA = garis tengah lingkaran (diameter, d) 

3. PA = PB yaitu radius atau jari-jari lingakaran (r) 

Penilaian tes akhir 

1. Skor soal nomor 1 = 1 

Skor soal nomor 2 = 1 

Skor soal nomor 3 = 2 

Skor soal nomor 4 = 3 

Skor soal nomor 5 = 3 

2. Skor perolehan maksimal 10. 

3. Nilai akhir (NA) siswa = 
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Lampiran 10 

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

                    Mata Pelajaran: Matematika 

Pembelajaran Model Konvensional di Kelas Kontrol 

Pertemuan Ke-2 

  

oleh  

Diah Noviana Fatmawati 

1401410238 

 

 

PGSD UPP TEGAL 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah   : SD Negeri Ranjingan 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas/ Semester  : V/ 2 

Waktu   : 2 x 35 menit (2 jam pelajaran) 

 

1. Standar Kompetensi 

6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antarbangun  

2. Kompetensi Dasar 

1. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

3. Indikator 

1. Menyebutkan sifat-sifat bangun datar datar belah ketupat, layang-layang, 

trapesium dan lingkaran 

2. Menggambarkan bangun datar datar belah ketupat, layang-layang, 

trapesium dan lingkaran 

4. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah siswa mengamati gambar bangun datar yang disajikan oleh guru, siswa 

dapat menyebutkan nama-nama bangun datar belah ketupat, layang-layang, 

trapesium dan lingkaran. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru mengenai sifat-sifat bangun datar, siswa 

dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar datar belah ketupat, layang-

layang, trapesium dan lingkaran 

3. Setelah berdiskusi dengan teman sebangku mengenai sifat-sifat bangun datar, 

siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar datar belah ketupat, 

layang-layang, trapesium dan lingkaran, serta siswa dapat menggambar 

bangun datar sesuai dengan sifat-sifatnya. 

Karakter siswa yang diharapkan: disiplin, rasa hormat, tekun, dan 
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tanggung jawab. 

5) Materi Ajar 

Bangun Datar (terlampir).  

6) Metode Pembelajaran  

Metode pembelajaran : ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi 

7) Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (5 menit) 

a. Guru mengkondisikan semua siswa untuk berdoa menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing.  

b. Guru melakukan presensi 

c. Guru menyiapkan alat-alat pelajaran.  

d. Guru memberikan apersepsi, dengan cara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang menggiring siswa pada materi yang akan dibahas.  

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Eksplorasi 

1. Guru memberi penjelasan materi tentang nama-nama bangun datar. 

2. Guru memberi penjelasan materi tentang sifat-sifat bangun datar 

b. Elaborasi 

1. Siswa mengamati contoh soal tentang sifat-sifat bangun datar 

2. Siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya untuk menyelesaikan soal-

soal pada Lembar Kerja Siswa (LKS). 

3. Guru mengamati dan membimbing kerja masing-masing siswa. 

4. Siswa bertanya tentang hal-hal yang masih membingungkan.  

c. Konfirmasi 

1. Guru bersama siswa mencocokan soal latihan yang telah dikerjakan. 

2. Guru menunnjuk siswa secara acak untuk maju ke depan kelas menuliskan 

hasil jawabannya. 
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3. Guru dan siswa lain mengamati dan membenarkan jawaban jika ada 

jawaban yang salah. 

4. Guru menanyakan apakah ada materi yang belum dipahami siswa. 

3) Kegiatan Penutup (25 menit) 

1. Guru bersama–sama dengan siswa membuat rangkuman/simpulan  

pelajaran. 

2. Guru melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, 

dengan cara memberikan soal tes formatif. Guru meminta kepada siswa 

untuk bekerja sendiri. 

3. Guru memeriksa hasil belajar siswa  

4. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah sebagai bagian dari 

remidi atau pengayaan. 

5. Guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 

8) Media dan Sumber Belajar  

 Media 

Gambar-gambar bangun datar. 

Sumber Belajar 

1. Silabus Matematika Kelas V SD. 

2. Sudwiyanto, dkk. 2001. Terampil Berhitung Matematika untuk SD Kelas V. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Sumanto, Y.D, dkk. 2008. Gemar Matematika 3 untuk SD/MI Kelas V. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

9) Penilaian  

1. Prosedur penilaian : Penilaian proses dan penilaian hasil 

2. Teknik penilaian : Tes tertulis dan pengamatan 

3. Bentuk peilaian : Uraian 

4. Instrumen  : LKS (terlampir) 

    Kunci Jawaban LKS (terlampir) 
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    Soal Tes Akhir (terlampir) 

    Kunci Jawaban Soal Tes Akhir (terlampir) 

5. Skor penilaian : NA =  Skor perolehan benar  x 10 

Skor keseluruhan   
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

MATERI AJAR 

1. Sifat-sifat Bangun Datar  

1) Belah Ketupat 

 Belah ketupat adalah bangun datar yang dibatasi empat sisi yang 

sama besar dengan sisi-sisi yang berhadapan sejajar, tetapi sisi-sisi yang 

bersebelahan tidak saling tegak lurus. 

 

  Sifat-sifat belah ketupat yaitu : 

1. Semua sisinya sama panjang (AB = BC = CD = DA). 

2. Sudut yang berhadapan sama besar (A = C = B = D) 

3. .Kedua diagonalnya saling tegak lurus (AC = BD) 

4.  Mempunyai dua simetri putar 

5. Mempunyai dua simetri lipat 

 

2) Layang-layang 

 Layang-layang adalah segiempat yang dibentuk oleh dua segitiga 

sama kaki yang alasnya sama panjang dan berimpit. 
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Sifat-sifat layang-layang, yaitu: 

1. Mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang (AB = AD = dan BC = CD). 

2. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus (AC , BD) 

3. B = D 

4. Mempunyai satu simetri lipat 

5. Mempunyai satu simetri putar 

 

3) Trapesium 

 Trapesium adalah bangun datar segi empat yang sepasang sisinya 

yang berhadapan sejajar. 

Macam-macam trapesium, yaitu : 

1. Trapesium siku-siku 

 Yaitu trapesium yang salah satu sisinya tegak lurus terhadap 

sepasang sisi sejajajarnya. 

 

6. PS sejajar QR (PS // QR) 

7. PQ = tinggi (t) 

8. P = Q   90  

1. Trapesium sama kaki 

 Yaitu trapesium yang sisi-sisi tidak sejajarnya sama panjang. 

 

9. PS // QR 

10. PQ = SR 
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1. Trapesium sembarang 

 Yaitu trapesium yang semua sisinya tidak sama panjang. 

 

11. PS // QR 

12. PQ ≠ SR 

 

4) Lingakaran 

 Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama 

terhadap suatu titik dimana titik tersebut disebut titik pusat lingkaran. 

 

13. P = titik pusat lingkaran 

14. BA = garis tengah lingkaran (diameter, d) 

15. PA = PB yaitu radius atau jari-jari lingakaran (r) 
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Lampiran 2 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal dibawah ini dengan benar! 

1. Gambarkan bangun datar belah ketupat, layang-layang, trapesium dan 

lingkaran! 

2. Sebutkan sifat-sifat belah ketupat, layang-layang, trapesium dan lingkaran! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok: 

Anggota: 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Lampiran 3 

KISI-KISI SOAL TES EVALUASI MATEMATIKA 

Satuan Pendidikan : SD        

Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : Matematika   

Standar Kompetensi  :6.Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antarbangun 

Kompetensi Dasar :6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

Materi Pokok  : Bangun Datar 

Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Jenis 

Ranah 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

1. Disajikan gambar 

bangun 

datar,siswa 

meyebutkan nama 

bangun datar 

sesuai gambar 

 

2. Siswa dapat 

menjelaskan 

pengertian dari 

belah ketupat. 

 

3.  Siswa dapat 

menyebutkan 

macam-macam 

trapesium 

 

4. Siswa dapat 

menyebutkan 

sifat-sifat layang-

layang 

 

5. Siswa dapat 

menggambarkan 

lingkaran dan 

menyebutkan 

sifat-sifatnya 

 

Isian 

singkat 

C1 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

C1 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudah 

 

 

 

 

 

Mudah 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

Sedang 
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Nama  : ................................................ 

No.Presensi :………………………………. 

Kelas   : ................................................ 

Nama  : ................................................ 

No.Presensi :………………………………. 

Kelas   : ................................................ 

SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN MATEMATIKA SD KELAS V 

MATERI POKOK BANGUN DATAR 

WAKTU 20 MENIT 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal di bawah ini dengan tepat! 

1. Nama bangun datar dibawah ini adalah………. 

 
2. Belah ketupat adalah……………. 

3. Sebutkan 3 macam bangun datar trapesium! 

4. Sebutkan sifat-sifat bangun datar dibawah ini! 

 
5. Gambarkan dan sebutkan sifat-sifat lingkaran! 
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  Kunci Jawaban: 

1. Layang-layang 

2.  Belah ketupat adalah bangun datar yang dibatasi empat sisi yang sama besar 

dengan sisi-sisi yang berhadapan sejajar, tetapi sisi-sisi yang bersebelahan 

tidak saling tegak lurus. 

3. Trapesium siku-siku, trapesium sama kaki dam trapesium sembarang 

4. Sifat-sifat layang-layang, yaitu: 

 Mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang (AB = AD = dan BC = 

CD). 

 Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus (AC , BD) 

 B = D 

 Mempunyai satu simetri lipat 

 Mempunyai satu simetri putar 

5.  

 

 P = titik pusat lingkaran 

 BA = garis tengah lingkaran (diameter, d) 

 PA = PB yaitu radius atau jari-jari lingakaran (r) 

Penilaian tes akhir 

1. Skor soal nomor 1 = 1 

Skor soal nomor 2 = 1 

Skor soal nomor 3 = 2 

Skor soal nomor 4 = 3 

Skor soal nomor 5 = 3 

2. Skor perolehan maksimal 10. 

3. Nilai akhir (NA) siswa = 
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Lampiran 11 

 

FORMAT KISI-KISI ANGKET MINAT BELAJAR 

(UJI COBA)  

Kelas   : V 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Sifat-sifat Bangun Datar 

Penulis   : Diah Noviana Fatmawati 

 

No. Dimensi Indikator Nomor Soal 

1.   

 

2.   

  

3.   

   

4.  

Kesukaan 

 

Ketertarikan 

 

Perhatian 

 

Keterlibatan 

Gairah 

Inisiatif 

Responsif 

Kesegeraan 

Konsentrasi 

Ketelitian 

Kemauan 

Keuletan 

Kerja keras 

1, 2, 3, 23   

4, 5, 25 

6, 7, 8, 22, 24, 28 

9, 10, 11 

12, 13 

14, 15, 30 

16, 17, 26 

18, 19 

20, 21, 27 

 

Keterangan: 

Nomor yang bergaris bawah merupakan pernyataan negatif 

Pedoman penskoran:  

No. Jenis Pernyataan 
Penskoran 

SS S KK J TP 

1 Pernyataan positif 5 4 3 2 1 

2 Pernyataan negatif 1 2 3 4 5 

Keterangan:  

SS: sangat sering KK: kadang-kadang  TP: tidak pernah 

S    : sering  J     : jarang   
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   Lampiran 12 

 

ANGKET UJI COBA MINAT BELAJAR 

MATEMATIKA 

MATERI BANGUN DATAR 

 

NAMA :  

KELAS : 

NO. ABSEN : 

Berilah tanda cek  (√) pada kolom yang sesuai dengan jawabanmu! 

Keterangan : SS = sangat sering   KK = kadang-kadang      TP = tidak pernah 

               S   = sering             J     = jarang 

No. Pertanyaan SS S KK J TP 

1 Saya sampai sekolah sebelum guru masuk 
kelas untuk memulai pelajaran pada jam 
pertama. 

     

2 Saya merasa senang mengikuti pelajaran 
Matematika. 

     

3 Materi pelajaran tentang bangun datar tidak 
menarik untuk dipelajari. 

     

4 Saya diam saja ketika ada materi yang tidak 
jelas. 

     

5 Saya membaca buku pelajaran Matematika 
sebelum mengikuti pelajaran Matematika. 

     

6 Saya menjawab pertanyaan yang diberikan 
oleh guru. 

     

7 Saya senang mengemukakan pendapat jika 
diminta oleh guru. 

     

8 Saya langsung mengamati gambar yang 
disajikan pada papan tulis sesuai perintah 
guru. 

     

9 Saya segera mengerjakan tugas kelompok 
untuk menganalisis gambar bersama teman. 

     

10 Saya berusaha menyelesaikan tugas tepat 
waktu. 

     

11 Saya membuat gaduh kelas sebelum 
melakukan kerjasama untuk mendiskusikan 
gambar.   

     

12 Saya berbicara dengan teman ketika guru 
menerangkan pelajaran. 
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13 Saya memerhatikan penjelasan guru dengan 
baik. 

     

14 Saya membaca soal yang diberikan oleh guru 
dengan baik. 

     

15 Saya meneliti pekerjaan sebelum dikumpulkan 
kepada guru. 

     

16 Saya merasa pelajaran Matematika 
bermanfaat. 

     

17 Saya malas mengikuti pembelajaran 
Matematika, karena sulit memahami 
penjelasan guru. 

     

18 Saya menyerah jika disuruh mengerjakan soal 
yang sulit. 

     

19 Saya berusaha untuk menganalisis gambar 
sampai mengerti maksudnya. 

     

20 Saya belajar dengan sungguh-sungguh untuk 
mendapatkan nilai yang baik. 

     

21 Saya menggunakan waktu luang yang saya 
miliki untuk bermain. 

     

22 Matematika merupakan mata pelajaran yang 
membosankan. 

     

23 Saya merasa rugi jika mengikuti pelajaran 
Matematika. 

     

24 Saya bertanya kepada guru bila ada materi 
yang tidak jelas. 

     

25 Saya mendiskusikan materi pelajaran 
Matematika dengan teman satu kelompok. 

     

26 Saya mengikuti pembelajaran dengan baik.      

27 Saya berusaha mengatasi setiap kendala yang 
dapat menghambat pencapaian prestasi 
Matematika. 

     

28 Saya tidak memiliki buku pelajaran 
Matematika  dan tidak berusaha untuk 
mencarinya.  

     

29 Saya mencari cara paling mudah untuk 
memahami materi Matematika. 

     

30 Saya menjawab tugas yang diberikan guru 
tidak sesuai dengan materi. 
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LEMBAR VALIDASI SOAL OBJEKTIF BENTUK PILIHAN GANDA 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Petunjuk  

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi Matematika di SDN 

Ranjingan Banyumas, 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 yang Diperhatikan 

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 de-ngan 

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. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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. 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2
0
1
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No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif 

dan sesuai dengan jenjang pen-

didikan peserta didik. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah mengguna-kan bahasa 

Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa 

yang berlaku setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/ kelom-pok kata yang sama, 

kecuali merupakan satu kesatuan 

pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
0
2
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No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan 

indikator soal dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai 

dengan jenis tes/ bentuk soal 

yang diper-gunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

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. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2
0
3
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No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

8. Pokok soal bebas dari 

pernyataan yang bersifat  

negatif ganda. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan 

logis di-tinjau dari  segi 

materi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, 

diagram, atau sejenisnya  jelas 

dan ber-fungsi. 

- - √ √ √ √ - √ - - - - - - √ - - √ √ - 

11. Panjang pilihan jawa-ban 

relatif sama. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak 

menggunakan pernyataan  

"semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang 

berbentuk angk/waktu disusun 

berdasarkan urutan besar 

kecilnya angka atau  krono-

logisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung 

pada jawaban soal  

sebelumnya. 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2
0
4
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No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah 

komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan 

peserta didik. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah meng-gunakan 

bahasa Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan 

bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak 

mengulang kata/ kelompok 

kata yang sama, kecuali meru-

pakan satu kesatuan 

pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Tegal,   April 2015 

Penilai Ahli 1                                                                                                                         Penilai Ahli 2                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                          

 

Drs. Yuli Witanto, M.Pd                                                                                                         Rista Dwi Susanti 

NIP 196400717 198803 1 002        NIP 19870610 201101 2 009 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA (PILIHAN GANDA) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Materi Pokok  : Sifat-sifat Bangun Datar 

Standar Kompetensi : 6. Memahami Sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun 

Kompetensi Dasar : 6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

Indikator soal 
Ranah 

kognitif 

Nomor butir soal 

Tingkat kesukaran 

Md Sd Sl 

Diberikan nama bangun datar (persegi), siswa dapat menyebutkan jumlah sisi 

bangun datar tersebut. 
C1 1     

Diberikan nama bangun datar (persegi panjang, trapesium, segitiga, 

jajargenjang), siswa dapat menyebutkan jumlah titik sudut, besar sudut atau 

sudut siku-siku yang dimiliki bangun datar tersebut. 

C1 
2 

17 

27 

26 
 

Ditentukan nama bangun datar (layang-layang, segitiga, lingkaran, jajargenjang) 

siswa dapat menyebutkan jumlah sisi yang sejajar, sisi yang panjangnya sama 

dan simetri lipat pada bangun datar tersebut. 

C1 
3 

7 

13 

32 
 

Disajikan nama bangun datar (segitiga, belah ketupat, layang-layang), siswa 

dapat menyebutkan sifat bangun datar tersebut. 
C1  

34 

35 
 

L
a
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n
 1
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Disebutkan sifat-sifat bangun datar, siswa dapat menyebutkan bangun datar 

yang dimaksud (lingkaran,jajargenjang, persegi panjang, layang-layang, segitiga) 
C2 

 

36 

5 

10 

25 

33 

39 

Disajikan sifat-sifat bangun datar (persegi, belahketupat), siswa dapat memilih 

sifat yang dimiliki bangun datar tersebut. 
C2  

9 

24 
 

Disebutkan nama bangun datar (trapesium, jajargenjang, belah ketupat, layang-

layang), siswa dapat memilih bangun datar sesuai dengan namanya.  
C2 

6 

14 
8  

Disajikan gambar bangun datar (jajargenjang, trapesium, belah ketupat), siswa 

dapat menunjukkan sisi yang sejajar sesuai dengan gambar. 
C2   

22 

29 
 

Disajikan gambar bangun datar (trapesium, jajargenjang, belah ketupat, layang-

layang), siswa dapat menunjukkan sudut yang sama besar sesuai gambar.  
C2  

 

 

18 

28 

Ditanyakan jenis sudut  tumpul pada gambar bangun datar (trapesium), siswa 

dapat menunjukkan sudut tumpul yang sesuai dengan gambar. 
C2 

 

 
 

4 

37 

Disajikan nama bangun datar (jajar genjang), siswa dapat menentukan jumlah 

besarnya sudut pada segitiga 
C2 16   

Disajikan gambar bangun datar (lingkaran) siswa dapat menentukan nama 

bagian dari bangun datar tersebut. 
C2 38   

Ditentukan salah satu sudut dalam bangun datar (trapesium, belah ketupat, 

layang-layang), siswa dapat menghitung besar sudut bangun datar tersebut. 
C3     

15 

31 

21 

 

Ditentukan salah satu sudut dalam bangun datar (jajargenjang, layang-layang, 

segitiga, belah ketupat), siswa dapat menghitung besar sudut yang sejajar. 
C3  

23 

 

11 

19 

40 

Ditentukan panjang salah satu sisi dan diagonal bangun datar (jajargenjang, 

layang-layang, belah ketupat), siswa dapat menghitung panjang sisi lain dari 

dangun datar yang diminta. 

C3  
12 

20 
30 

  2
0
7
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Keterangan : C1: Ingatan,  C2: Pemahaman, C3: Penerapan 

  M: Mudah,  Sd: Sedang,  Sl: Sulit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah butir soal  40 10 20 10 

Persentase Tingkat Kesukaran (Mudah, Sedang, dan Sulit) 100% 25% 50% 25% 

  2
0
8
 



209 

 

 
 

Lampiran 15 

SOAL UJI COBA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi  : Bangun Datar 

Waktu  : 90 menit 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b, c atau d pada jawaban yang paling 

tepat ! 

1. Berapa jumlah sisi pada bangun persegi? 

a. 3  c. 5 

b. 4  d.6 

2. Berapa banyak titik sudut yang dimiliki bangun persegi panjang? 

a. 4 c. 2 

b. 3 d. 1 

3. Berapa jumlah sisi sejajar pada jajargenjang? 

a. 4 c. 2 

b. 3 d. 1 

4. Besar sudut DCB pada trapesium di bawah ini yaitu…. 

a. 135 

b. 90 

c. 60 

d. 45 

 

5. Berikut ini merupakan sifat-sifat jajargenjang, kecuali…. 

a. mempunyai empat sisi 

b. kedua diagonalnya berpotongan dan saling membagi dua sama panjang. 

c. sudut yang berhadapan sama besar 

d. mempunyai empat simetri lipat 
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6. Gambar trapesium siku-siku ditunjukkan oleh gambar…. 

 

a.   

  

 

b.   

c.  

7. Berapa jumlah simetri lipat pada layang-layang? 

a. 1 c. 3 

b. 2 d. 4 

8. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

(1)  (2) (3) (4) (5) 

Berdasarkan gambar di atas nama bangun datar yang sesuai adalah…. 

a. (1) jajargenjang, (2) belah ketupat 

b. (1) belah ketupat, (3) trapesium 

c. (1) jajar genjang, (4) layang-layang 

d. (4) belah ketupat, (5) trapesium 

9. Perhatikan sifat-sifat bangun datar di bawah ini! 

No. Sifat 

1 

2 

3 

4 

Semua sisi sama panjang 
Sudut-sudut yang berhadapan sama besar 
Mempunyai sudut siku-siku  
Diagonal saling berpotongan tegak lurus 

Berdasarkan sifat-sifat bangun datar di atas, yang termasuk sifat belah ketupat 

yaitu…. 

a. 1, 2, dan 3 c. 1, 2, dan 4 

b. 2, 3, dan 4 d. 1, 3, dan 4 
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10. Aku adalah sebuah bangun datar yang mempunyai titik pusat, garis tengah dan 

jari-jari . Aku adalah bangun…. 

a. belah ketupat c. trapesium 

b. segitiga d. lingkaran 

 

11. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 Jika besar FGD 60, maka besar GFE  …. 

a. 30 

b. 60 

c. 90 

d. 120 

12. Pada bangun jajargenjang nomor 11. Jika diketahui panjang DG = 12 cm, GF = 

12 cm, dan FE   12 cm, maka panjang ED  …. 

a. 8 cm c. 16 cm 

b. 12 cm d. 26 cm  

 

13. Sisi yang panjangnya sama pada segitiga sama kaki berjumlah…. pasang 

a. 1 c. 3 

b. 2 d. 4 

14. Gambar di samping termasuk bangun datar yang disebut…. 

a. layang-layang 

b. trapesium  

c. belah ketupat 

d. jajargenjang            

 

15.  

Perhatikan trapesium di samping! 

Jika sudut IBL 60, maka sudut KLB…. 

a. 130 c. 60 



212 

 

 
 

b. 90 d. 30 

 

16. Jumlah besarnya sudut pada segitiga adalah…… 

a. 30 c. 180 

b. 90 d. 270 

17. Berapa banyaknya sudut siku-siku pada sebuah trapesium siku-siku? 

a. 1 c. 3 

b. 2 d. 4 

18.  Gambar di samping merupakan trapesium sama 

kaki, sepasang sudut yang sama besar yaitu…. 

a. ADC = BCD 

b. ABC = BCD 

c. BAD = ADC 

d. DAB = ABD 

19. Jika DFG = 40 dan FDG = 20, maka DFE   ….. 

a. 20  c. 100 

b. 40  d. 120 

 

 

20.        

Pada belah ketupat PQRS di samping, diketahui panjang PO 

  6 cm, QO   8 cm, dan PS   10 cm, maka panjang SR …. 

a. 6 cm  c. 10cm 

b. 8 cm  d. 12 cm 

21. Pada belah ketupat PQRS di atas besar PQR = 45, 

maka besar PSR   …. 

a. 45 c. 110 

b. 90 d. 180  
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22.  Sifat yang dimiliki jajargenjang yaitu sisi-sisi yang 

berhadapan sejajar dan sama panjang. Berdasarkan 

jajar genjang KLMN, maka KN sejajar dengan…. 

a. KL  c. MN 

b. LK  d. LM 

 

23. Jika besar KLM 120 pada jajargenjang KLMN, maka besar KNM  …. 

a. 120  c. 60 

b. 80  d. 45 

24. Perhatikan sifat-sifat bangun datar di bawah ini! 

No. Sifat 

1 

2 

3 

4 

Keempat sisinya sama panjang 
Diagonal saling berpotongan tegak lurus  
Mempunyai dua simetri lipat 
Semua sisi sama panjang 

Berdasarkan sifat-sifat bangun datar di atas, yang termasuk sifat dari persegi 

yaitu…. 

a. 1, 2, dan 3 c. 2, 3, dan 4 

b. 1, 2, dan 4 d. 1, 3, dan 4 

25. Bangun datar yang mempunyai 4 pasang sisi yang sama panjang dan sudutnya 

siku-siku adalah…….. 

a. trapesium  c. persegi panjang 

b. jajargenjang  d. layang-layang 

26. Segitiga sama sisi mempunyai besar sudut yang sama, berapa besar sudutnya? 

a. 120  c. 60 

b. 80  d. 45 

27. Berapa jumlah sudut siku-siku yang terbentuk dari  diagonal jajargenjang yang 

saling berpotongan tegak lurus? 

a. 8 c. 4 

b. 6  d. tidak ada 
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28.   Pada jajargenjang 

KLMN sudut yang 

sama besar 

yaitu…. 

a. KLM = LMN 

 c. KNM = 

LMN 

b. KNM = KNL

 d. NKL = LMN 

 

  

 

29. Trapesium yang semua sisinya tidak sama panjang yaitu trapesium….. 

a. siku-siku c. sama kaki 

b. sembarang d. sama sisi 

30. Perhatikan layang-layang KLMN di bawah ini!  

Jika diketahui KL = 5 cm, KN = 8 

cm, dan KO = 4 cm, maka jumlah 

panjang sisi LM dan MN   …. cm 

a. 13 

b. 12 

c. 10 

d. 9  

 

31. Jika besar LMN = 135, maka 

besar LKM  …. 

a. 45

 c. 100 

b. 90

 d. 120 
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32. Bangun yang memiliki simetri lipat tidak terhingga adalah..... 

a. layang-layang c. jajargenjang 

b. lingkaran d. trapesium 

33. Bangun dibawah ini yang tidak memiliki simetri lipat, yaitu….. 

a. layang-layang c. trapesium siku-siku 

b. persegi d. segitiga sama kaki 

34. Sifat yang dimiliki oleh layang-layang dan belah ketupat adalah…. 

a. mempunyai dua simetri putar 

b. kedua diagonalnya saling tegak lurus 

c. mempunyai dua simetri lipat 

d. panjang sisinya tidak ada yang sama 

35. Sifat yang dimiliki segitiga sama sisi yaitu, kecuali…. 

a. memiliki satu simetri lipat 

b. semua sisinya sejajar dan sama panjang 

c. memiliki tiga simetri putar 

d. memiliki sudut yang sama besar 

36. Bangun datar yang memiliki dua simetri putar, tetapi tidak memiliki simetri 

lipat adalah…. 

a. segitiga 

b. persegi 

c. jajargenjang 

d. belah ketupat 

37.  Pada trapesium ABCD di samping, sudut tumpul yang dimiliki ditunjukkan oleh 

sudut…. 

a. ABC 

b. DAB 

c. ADE 

d. ADC 

 

E              F 
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38. Titik P pada gambar berikut  menunjukkan….. lingkaran 

 

a. titik pusat c. garis tengah 

b. tali busur d. jari-jari lingkaran 

39.  Segitiga yang panjang ketiga sisi dan sudutnya tidak sama adalah……. 

a.  segitiga sama kaki 

b.  segitiga sama sisi 

c.  segitiga siku-siku 

d.  segitiga sembarang 

40. Jika besar ABC= BCA = 60, maka besar CAB …. 

 

a. 70 c. 50 

b. 60 d. 40 
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Lampiran 16 

 

VALIDITAS UJI COBA ANGKET MINAT BELAJAR SISWA 

 

r tabel 35 = 0,334 

Item-Total Statistics  Item-Total Statistics 

No Item 

Corrected 

Item-Total 
Correlation 

Ket.  No Item 

Corrected 

Item-Total 
Correlation 

Ket. 

1. item1 -,396 Tidak Valid  16. item16 ,435 Valid 

2. item2 ,390 Valid  17. item17 ,540 Valid 

3. item3 -,309 Tidak Valid  18. item18 ,277 Tidak Valid 

4. item4 ,388 Valid  19. item19 ,376 Valid 

5. item5 ,370 Valid  20. item20 ,465 Valid 

6. item6 ,537 Valid  21. item21 ,423 Valid 

7. item7 ,293 Tidak Valid  22. item22 ,652 Valid 

8. item8 ,304 Tidak Valid  23. item23 ,514 Valid 

9. item9 ,549 Valid  24. item24 ,525 Valid 

10. item10 ,519 Valid  25. item25 ,440 Valid 

11. item11 ,277 Tidak Valid  26. item26 ,602 Valid 
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12. item12 ,541 Valid  27. item27 ,250 Tidak Valid 

13. item13 ,439 Valid  28. item28 ,465 Valid 

14. item14 ,241 Tidak Valid  29. item29 ,224 Tidak Valid 

15. item15 ,654 Valid  30. item30 ,337 Valid 
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Lampiran 17 

 

RELIABILITAS UJI COBA ANGKET MINAT BELAJAR SISWA 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,881 22 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item2 85.34 182.644 .270 .881 

item4 85.71 171.387 .494 .876 

item5 85.77 176.182 .442 .877 

item6 85.63 173.123 .466 .876 

item7 86.63 169.182 .457 .878 

item9 85.91 176.610 .460 .877 

item10 85.54 174.079 .494 .876 

item12 85.91 170.492 .428 .879 

item13 85.09 179.904 .487 .877 

item15 85.71 166.151 .623 .871 

item16 85.71 174.916 .446 .877 

item17 85.23 172.946 .491 .876 

item19 85.77 174.946 .403 .878 

item20 85.11 182.222 .358 .879 

item21 86.34 163.232 .601 .872 

item22 85.23 169.240 .634 .872 

item23 85.49 169.904 .506 .875 

item24 85.66 172.585 .489 .876 

item25 85.43 174.782 .511 .875 

item26 85.11 177.751 .603 .875 

item28 85.40 171.365 .517 .875 

item30 85.66 175.585 .356 .880 
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Lampiran 18 

 

VALIDITAS SOAL UJI COBA 

r tabel 35 = 0,334 

Item-Total Statistics  Item-Total Statistics 

No Item 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Ket.  No Item 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Ket. 

1. item1 
.576 

Valid  21. item21 
-.023 

Tidak Valid 

2. item2 
.168 

Tidak Valid  22. item22 
.241 

Tidak Valid 

3. item3 
.352 

Valid  23. item23 
.419 

Valid 

4. item4 
.552 

Valid  24. item24 
.199 

Tidak Valid 

5. item5 
.353 

Valid  25. item25 
.438 

Valid 

6. item6 
.270 

Tidak Valid  26. item26 
.152 

Tidak Valid 

7. item7 
.520 

Valid  27. item27 
.090 

Tidak Valid 

8. item8 
.452 

Valid  28. item28 
.342 

Valid 

9. item9 
.352 

Valid  29. item29 
.539 

Valid 

10. item10 
.599 

Valid  30. item30 
.496 

Valid 

11. item11 
.374 

Valid  31. item31 
.176 

Tidak Valid 

12. item12 
.290 

Tidak Valid  32. item32 
.000 

Tidak Valid 

13. item13 
.440 

Valid  33. item33 
.330 

Tidak Valid 

14. item14 
.000 

Tidak Valid  34. item34 
.452 

Valid 

15. item15 
.274 

Tidak Valid  35. item35 
.370 

Valid 

16. item16 
.409 

Valid  36. item36 
.440 

Valid 

17. item17 
.388 

Valid  37. item37 
.601 

Valid 

18. item18 
.364 

Valid  38. item38 
.492 

Valid 

19. item19 
.571 

Valid  39. item39 
.565 

Valid 

20. item20 
.091 

Tidak Valid  40. Item40 
.208 

Tidak Valid 

 

 



221 

 

 
 

Lampiran 19 

RELIABLITIAS SOAL UJI COBA 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.875 40 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 26.26 45.961 .867 

item2 25.83 49.734 .875 

item3 26.23 47.476 .872 

item4 26.46 46.314 .868 

item5 25.97 48.146 .872 

item6 26.17 48.087 .874 

item7 26.23 46.358 .869 

item8 25.94 47.820 .871 

item9 26.00 48.294 .873 

item10 26.06 46.350 .867 

item11 26.57 47.782 .872 

item12 26.03 48.264 .873 

item13 26.17 46.970 .870 

item14 25.80 50.165 .876 

item15 25.97 48.558 .874 

item16 26.06 47.467 .871 

item17 26.54 48.197 .874 

item18 26.57 47.840 .872 

item19 26.11 46.281 .868 

item20 25.94 49.585 .876 

item21 25.86 50.185 .877 

item22 25.97 48.734 .874 

item23 26.06 47.408 .871 

item24 26.11 48.634 .875 
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item25 26.09 47.198 .871 

item26 25.97 49.205 .876 

item27 26.09 49.375 .877 

item28 26.51 47.787 .873 

item29 26.00 47.000 .869 

item30 26.11 46.751 .869 

item31 26.43 48.723 .876 

item32 25.80 50.165 .876 

item33 26.26 47.608 .873 

item34 26.14 46.950 .870 

item35 26.23 47.358 .872 

item36 26.17 46.970 .870 

item37 26.23 45.829 .867 

item38 26.20 46.576 .869 

item39 26.20 46.106 .868 

item40 25.86 49.420 .874 
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Lampiran 20 

 

DAYA BEDA DAN TARAF KESUKARAN SOAL UJI COBA 

 

N0 BA JA BB JB PA PB D TK 

1. 14 17 4 17 0,82 0,24 0,59 Baik 

3. 
14 17 6 17 0.82 0.35 0.47 Baik 

4. 
7 17 2 17 0.41 0.12 0.29 Cukup 

5. 
16 17 11 17 0.94 0.65 0.29 Cukup 

7. 
14 17 5 17 0.82 0.29 0.53 Baik 

8. 
17 17 12 17 1 0.71 0.29 Cukup 

9. 
16 17 12 17 17 0.71 0.24 Cukup 

10. 
17 17 9 17 17 0.53 0.47 Baik 

11. 
7 17 1 17 0.41 0.06 0.35 Cukup 

13. 
15 17 6 17 0.88 0.35 0.53 Baik 

16. 
16 17 9 17 0.94 0.53 0.41 Baik 

17. 
7 17 2 17 0.41 0.12 0.29 Cukup 

18. 
6 17 1 17 0.35 0.06 0.29 Cukup 

19. 
17 17 6 17 1.00 0.35 0.65 Baik 

23. 
16 17 9 17 0.94 0.53 0.41 Baik 

25. 
15 17 9 17 0.88 0.53 0.35 Baik 

28. 
7 17 3 17 0.41 0.18 0.24 Cukup 

29. 
17 17 10 17 1.00 0.59 0.41 Baik 
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30. 
16 17 7 17 0.94 0.41 0.53 Baik 

34. 15 17 7 17 0.88 0.41 0.47 Baik 

35. 12 17 7 17 0.71 0.41 0.29 Cukup 

36. 15 17 7 17 0.88 0.41 0.47 Baik 

37. 15 17 4 17 0.88 0.24 0.65 Baik 

39. 
15 17 5 17 0.88 0.29 0.59 Baik 
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Lampiran 21 

 

KISI-KISI ANGKET MINAT BELAJAR 

Kelas   : V 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Sifat-sifat Bangun Datar 

Penulis   : Diah Noviana Fatmawati 

 

No. Dimensi Indikator Nomor Soal 

5.   

 

6.   

  

7.   

   

8.  

Kesukaan 

 

Ketertarikan 

 

Perhatian 

 

Keterlibatan 

Gairah 

Inisiatif 

Responsif 

Kesegeraan 

Konsentrasi 

Ketelitian 

Kemauan 

Keuletan 

Kerja keras 

1, 2, 3, 23   

4, 5, 25 

6, 7, 8, 22, 24, 28 

9, 10, 11 

12, 13 

14, 15, 30 

16, 17, 26 

18, 19 

20, 21, 27 

 

Keterangan: 

Nomor yang bergaris bawah merupakan pernyataan negatif 

Pedoman penskoran:  

No. Jenis Pernyataan 
Penskoran 

SS S KK J TP 

1 Pernyataan positif 5 4 3 2 1 

2 Pernyataan negatif 1 2 3 4 5 

Keterangan:  

SS: sangat sering KK: kadang-kadang  TP: tidak pernah 

S    : sering  J     : jarang 
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Lampiran 22 

 

 

ANGKET MINAT BELAJAR 

MATEMATIKA 

MATERI BANGUN DATAR 

 

NAMA :  

KELAS : 

NO. ABSEN : 

Berilah tanda cek  (√) pada kolom yang sesuai dengan jawabanmu! 

Keterangan : SS = sangat sering   KK = kadang-kadang      TP = tidak pernah 

               S   = sering             J     = jarang 

No. Pertanyaan SS S KK J TP 

1 Saya merasa senang mengikuti pelajaran 
Matematika. 

     

2 Saya merasa rugi jika mengikuti pelajaran 
Matematika. 

     

3 Saya diam saja ketika ada materi yang tidak 
jelas. 

     

4 Saya membaca buku pelajaran Matematika 
sebelum mengikuti pelajaran Matematika. 

     

5 Saya mendiskusikan materi pelajaran 
Matematika dengan teman satu kelompok. 

     

6 Matematika merupakan mata pelajaran yang 
membosankan. 

     

7 Saya bertanya kepada guru bila ada materi 
yang tidak jelas. 

     

8 Saya tidak memiliki buku pelajaran 
Matematika  dan tidak berusaha untuk 
mencarinya. 

     

9 Saya segera mengerjakan tugas kelompok 
untuk menganalisis gambar bersama teman. 

     

10 Saya berusaha menyelesaikan tugas tepat 
waktu. 

     

11 Saya berbicara dengan teman ketika guru 
menerangkan pelajaran. 

     

12 Saya memerhatikan penjelasan guru dengan 
baik. 
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13 Saya meneliti pekerjaan sebelum dikumpulkan 
kepada guru. 

     

14 Saya menjawab tugas yang diberikan guru 
tidak sesuai dengan materi. 

     

15 Saya merasa pelajaran Matematika 
bermanfaat. 

     

16 Saya malas mengikuti pembelajaran 
Matematika, karena sulit memahami 
penjelasan guru. 

     

17 Saya mengikuti pembelajaran dengan baik.      

18 Saya berusaha untuk menganalisis gambar 
sampai mengerti maksudnya. 

     

19 Saya belajar dengan sungguh-sungguh untuk 
mendapatkan nilai yang baik. 

     

20 Saya menggunakan waktu luang yang saya 
miliki untuk bermain. 
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KISI-KISI SOAL TES AWAL DAN TES AKHIR (PILIHAN GANDA) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Materi Pokok  : Sifat-sifat Bangun Datar 

Standar Kompetensi : 6. Memahami Sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun 

Kompetensi Dasar : 6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

Indikator soal 
Ranah 

kognitif 

Nomor butir soal 

Tingkat kesukaran 

Md Sd Sl 

Diberikan nama bangun datar (persegi), siswa dapat menyebutkan jumlah sisi 
bangun datar tersebut. 

C1   1  

Diberikan nama bangun datar (persegi panjang, trapesium, segitiga, 
jajargenjang), siswa dapat menyebutkan jumlah titik sudut, besar sudut atau 
sudut siku-siku yang dimiliki bangun datar tersebut. 

C1 
 
 

 
 

17 

Ditentukan nama bangun datar (layang-layang, segitiga, lingkaran, jajargenjang) 
siswa dapat menyebutkan jumlah sisi yang sejajar, sisi yang panjangnya sama 
dan simetri lipat pada bangun datar tersebut. 

C1 
 

 

3 
7 

13 
 

 

Disajikan nama bangun datar (segitiga, belah ketupat, layang-layang), siswa 
dapat menyebutkan sifat bangun datar tersebut. 

C1  
34 
35 

 

Disebutkan sifat-sifat bangun datar, siswa dapat menyebutkan bangun datar 
yang dimaksud (lingkaran,jajargenjang, persegi panjang, layang-layang, segitiga) 

C2 
5 
10 

 

 
25 
33 

 

L
a
m

p
ira

n
 2

3
 

2
2
7
 



229 
 

 
 

 

Keterangan : C1: Ingatan,  C2: Pemahaman, C3: Penerapan 

  M: Mudah,  Sd: Sedang,  Sl: Sulit 

36 
39 

Disajikan sifat-sifat bangun datar (persegi, belahketupat), siswa dapat memilih 
sifat yang dimiliki bangun datar tersebut. 

C2 9 
 
 

 

Disebutkan nama bangun datar (trapesium, jajargenjang, belah ketupat, layang-
layang), siswa dapat memilih bangun datar sesuai dengan namanya.  

C2 
 

8 
  

Disajikan gambar bangun datar (jajargenjang, trapesium, belah ketupat), siswa 
dapat menunjukkan sisi yang sejajar sesuai dengan gambar. 

C2  29 
 
 

 

Disajikan gambar bangun datar (trapesium, jajargenjang, belah ketupat, layang-
layang), siswa dapat menunjukkan sudut yang sama besar sesuai gambar.  

C2  
 
 

18 
28 

Ditanyakan jenis sudut  tumpul pada gambar bangun datar (trapesium), siswa 
dapat menunjukkan sudut tumpul yang sesuai dengan gambar. 

C2 
 
 

37 
4 
 

Disajikan nama bangun datar (jajar genjang), siswa dapat menentukan jumlah 
besarnya sudut pada segitiga 

C2 16   

Disajikan gambar bangun datar (lingkaran) siswa dapat menentukan nama 
bagian dari bangun datar tersebut. 

C2 38   

-Ditentukan salah satu sudut dalam bangun datar (jajargenjang, layang-layang, 
segitiga, belah ketupat), siswa dapat menghitung besar sudut yang sejajar. 

C3 
23 
19 

 
 

11 
 

Ditentukan panjang salah satu sisi dan diagonal bangun datar (jajargenjang, 
layang-layang, belah ketupat), siswa dapat menghitung panjang sisi lain dari 
dangun datar yang diminta. 

C3 
 

30 
  

Jumlah butir soal  25 10 10 5 

Persentase Tingkat Kesukaran (Mudah, Sedang, dan Sulit) 100% 25% 50% 25% 

 2
2
8
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Lampiran 24 

SOAL TES AWAL DAN TES AKHIR 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi  : Bangun Datar 

Waktu  : 90 menit 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b, c atau d pada jawaban yang paling 

tepat ! 

1. Berapa jumlah sisi pada bangun persegi? 

c. 3  c. 5 

d. 4  d.6 

2. Berapa jumlah sisi sejajar pada jajargenjang? 

c. 4 c. 2 

d. 3 d. 1 

3. Besar sudut DCB pada trapesium di bawah ini yaitu…. 

e. 135 

f. 90 

g. 60 

h. 45 

 

4. Berikut ini merupakan sifat-sifat jajargenjang, kecuali…. 

a. mempunyai empat sisi 

b. kedua diagonalnya berpotongan dan saling membagi dua sama panjang. 

c. sudut yang berhadapan sama besar 

d. mempunyai empat simetri lipat 

5. Berapa jumlah simetri lipat pada layang-layang? 

a. 1 c. 3 

b. 2 d. 4 

6. Perhatikan gambar berikut! 
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(2)  (2) (3) (4) (5) 

Berdasarkan gambar di atas nama bangun datar yang sesuai adalah…. 

a. (1) jajargenjang, (2) belah ketupat 

b. (1) belah ketupat, (3) trapesium 

c. (1) jajar genjang, (4) layang-layang 

d. (4) belah ketupat, (5) trapesium 

7. Perhatikan sifat-sifat bangun datar di bawah ini! 

No. Sifat 

1 

2 

3 

4 

Semua sisi sama panjang 
Sudut-sudut yang berhadapan sama besar 
Mempunyai sudut siku-siku  
Diagonal saling berpotongan tegak lurus 

Berdasarkan sifat-sifat bangun datar di atas, yang termasuk sifat belah 

ketupat yaitu…. 

a. 1, 2, dan 3 c. 1, 2, dan 4 

b. 2, 3, dan 4 d. 1, 3, dan 4 

8. Aku adalah sebuah bangun datar yang mempunyai titik pusat, garis tengah 

dan jari-jari . Aku adalah bangun…. 

a. belah ketupat c. trapesium 

b. segitiga d. lingkaran 

9. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 Jika besar FGD 60, maka besar GFE  …. 

a. 30 c. 90 

b. 60 d. 120 

 

 

10. Sisi yang panjangnya sama pada segitiga sama kaki berjumlah…. pasang 

a. 1 c. 3 

b. 2 d. 4 
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11. Jumlah besarnya sudut pada segitiga adalah…… 

a. 30 c. 180 

b. 90 d. 270 

12. Berapa banyaknya sudut siku-siku pada sebuah trapesium siku-siku? 

a. 1 c. 3 

b. 2 d. 4 

13.  Gambar di samping merupakan trapesium sama 

kaki, sepasang sudut yang sama besar yaitu…. 

a. ADC = BCD 

b. ABC = BCD 

c. BAD = ADC 

d. DAB = ABD 

14. Jika DFG = 40 dan FDG = 20, maka DFE   ….. 

a. 20  c. 100 

b. 40  d. 120 

 

 

15. Jika besar KLM 120 pada jajargenjang KLMN, maka besar KNM 

 …. 

a. 120  c. 60 

b. 80  d. 45 

16. Bangun datar yang mempunyai 4 pasang sisi yang sama panjang dan 

sudutnya siku-siku adalah…….. 

a. trapesium  c. persegi panjang 

b. jajargenjang  d. layang-layang 

 

17.   Pada 

jajargenjang 

KLMN sudut 

yang sama 

besar yaitu…. 
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L 

K O M 

N 

a. KLM = LMN  c. KNM = LMN 

b. KNM = KNL d. NKL = LMN 

18. Trapesium yang semua sisinya tidak sama panjang yaitu trapesium….. 

a. siku-siku c. sama kaki 

b. sembarang d. sama sisi 

19. Perhatikan layang-layang KLMN di bawah ini!  

Jika diketahui KL = 5 cm, KN = 8 

cm, dan KO = 4 cm, maka jumlah 

panjang sisi LM dan MN   …. cm 

a. 13 

b. 12 

c. 10 

d. 9  

 

20. Bangun dibawah ini yang 

tidak memiliki simetri lipat, 

yaitu….. 

a. l

ayang-layang c. trapesium siku-siku 

b. p

ersegi d. segitiga sama kaki 

 

21. Sifat yang dimiliki oleh 

layang-layang dan belah ketupat 

adalah…. 

a. mempunyai dua simetri putar 

b. kedua diagonalnya saling tegak lurus 

c. mempunyai dua simetri lipat 

d. panjang sisinya tidak ada yang sama 

22. Sifat yang dimiliki segitiga sama sisi yaitu, kecuali…. 

a. memiliki satu simetri lipat 
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b. semua sisinya sejajar dan sama panjang 

c. memiliki tiga simetri putar 

d. memiliki sudut yang sama besar 

23. Bangun datar yang memiliki dua simetri putar, tetapi tidak memiliki simetri 

lipat adalah…. 

a. segitiga 

b. persegi 

c. jajargenjang 

d. belah ketupat  

24.  Pada trapesium ABCD di samping, sudut tumpul yang dimiliki ditunjukkan 

oleh sudut…. 

a. ABC 

b. DAB 

c. ADE 

d. ADC 

25. Segitiga yang panjang ketiga sisi 

dan sudutnya tidak sama 

adalah……. 

a.  segitiga sama kaki 

b.  segitiga sama sisi 

c.  segitiga siku-siku 

d.  segitiga sembarang 

 

 

 

 

 

 

 

E              F 
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Lampiran 25 

NILAI PRETEST (DATA KEMAMPUAN AWAL SISWA 

KELAS EKSPERIMEN (VA) KELAS KONTROL (VB) 

No. Nama Nilai No. Nama Nilai 

1 
RAFFLI KURNIAWAN 

50 1 
ADITYA ROMADON 

75 

2 
SINGGIH ARIYANTO 

60 2 
RIZKI YUULIAN PUTRANTO 

40 

3 
AYU SAPUTRI 

60 3 
DENDI PRASETYO 

80 

4 
EGI TRIANTO 

90 4 
KHOERUN SALASA 

40 

5 FIDELA LATIFAH 

MAHFUD 
65 5 

ADKIATUL NUR S. 
30 

6 
FIQOH NURHAYATUN 

65 6 
ALFAJAR FINANDIKA 

70 

7 
GILAR KURNIA SAPUTRA 

65 7 
ALFIN TEGAR 

60 

8 
IQBAL DWI LAKSONO 

50 8 
ELIANI SETYA Y. 

65 

9 
LAELA NUR FATMAWATI 

35 9 
FIKRI ERLANGGA 

50 

10 
MUHAMAD NUR FAUZI 

60 10 
GALANG AMAR M. 

60 

11 
NADIA ANGEL SAFITRI 

40 11 
GILANG ROMADHONI 

65 

12 
NAURA AMANIA  

80 12 
HANI ALFINATUL 

60 

13 
NISFIA RAMADHANI 

45 13 
KURNIA INDAH UTAMI 

70 

14 
RAIHANA AULIA PUTRI 

80 14 
LUCKY INDRA GUNAWAN 

80 

15 
RICKO ADAM ARNANDO 

35 15 
NAFILAH ANDINI S. 

75 
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16 
RIZKI MAHESA 

70 16 
NIKEN AULIA RAMADHANI 

30 

17 
TEGAR BUDIANTO 

60 17 
RASDHA CALYA P. 

70 

18 
TRI UTA,MI 

65 18 
REVINA AURORA 

55 

19 
VARKHAN ROKHIL 

55 19 
SANDI ADI NUGROHO 

65 

20 
VINKA DIAH AYU 

55 20 
VINKA KARTIKASARI 

55 

21 
TEGAR AZIS SAPUTRA 

75 21 RAVINKA NOVA 

DELIYANTI 
80 

22 GEMA ARIEL PUTRA 

PRADANA 
75 22 

MEMEH YULIANA 
45 

23 
WIWIT NILAM CAHYA 

70 23 
WINDANA MAHADITA 

85 

24 
YUAN ESA PRADINA 

45 24 
SATRIA HUGO ADI CANDRA 

70 

 

 

Lampiran 26 

UJI KESAMAAN RATA-RATA PRETES (KEMAMPUAN AWAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 59.81 

T Df Sig. (2- 

Tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

pretest -,354 23 ,727 -1,043 -7,14 5,05 
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Lampiran 27 

NILAI POSTTEST SISWA 

KELAS EKSPERIMEN (VA) KELAS KONTROL (VB) 

No. Nama Nilai No. Nama Nilai 

1 
RAFFLI KURNIAWAN 

60 1 
ADITYA ROMADON 

85 

2 
SINGGIH ARIYANTO 

75 2 
RIZKI YUULIAN PUTRANTO 

50 

3 
AYU SAPUTRI 

85 3 
DENDI PRASETYO 

95 

4 
EGI TRIANTO 

100 4 
KHOERUN SALASA 

45 

5 FIDELA LATIFAH 

MAHFUD 

90 5 
ADKIATUL NUR S. 

45 

6 
FIQOH NURHAYATUN 

75 6 
ALFAJAR FINANDIKA 

70 

7 GILAR KURNIA 

SAPUTRA 

90 7 
ALFIN TEGAR 

65 

8 
IQBAL DWI LAKSONO 

85 8 
ELIANI SETYA Y. 

70 

9 
LAELA NUR FATMAWATI 

60 9 
FIKRI ERLANGGA 

55 

10 
MUHAMAD NUR FAUZI 

90 10 
GALANG AMAR M. 

75 

11 
NADIA ANGEL SAFITRI 

75 11 
GILANG ROMADHONI 

75 

12 
NAURA AMANIA  

90 12 
HANI ALFINATUL 

75 
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13 
NISFIA RAMADHANI 

50 13 
KURNIA INDAH UTAMI 

75 

14 
RAIHANA AULIA PUTRI 

90 14 
LUCKY INDRA GUNAWAN 

85 

15 
RICKO ADAM ARNANDO 

55 15 
NAFILAH ANDINI S. 

85 

16 
RIZKI MAHESA 

80 16 
NIKEN AULIA RAMADHANI 

45 

17 
TEGAR BUDIANTO 

95 17 
RASDHA CALYA P. 

90 

18 
TRI UTA,MI 

90 18 
REVINA AURORA 

55 

19 
VARKHAN ROKHIL 

80 19 
SANDI ADI NUGROHO 

80 

20 
VINKA DIAH AYU 

70 20 
VINKA KARTIKASARI 

80 

21 
TEGAR AZIS SAPUTRA 

85 21 RAVINKA NOVA 

DELIYANTI 

95 

22 GEMA ARIEL PUTRA 

PRADANA 

100 22 
MEMEH YULIANA 

70 

23 
WIWIT NILAM CAHYA 

100 23 
WINDANA MAHADITA 

100 

24 
YUAN ESA PRADINA 

75 24 SATRIA HUGO ADI 

CANDRA 

75 
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Lampiran 28 

Lembar Pengamatan Pelaksanaan Model Jigsaw bagi Guru di Kelas 

Eksperimen 

Pertemuan ke-1 

Berikan tanda centang (√) pada kolom “Ada” dan “Skor” bila deskriptor yang 

disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 

No. Aspek yang Diamati Ada 
Skor  

1 2 3 4 

1. Guru melaksanakan kegiatan prapembelajaran. √    √ 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

√   √  

3.  Guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan 

materi 

√    √ 

4. Guru mengembangkan materi pembelajaran 

sesuai pembelajaran model Jigsaw 

√   √  

5. Guru menggunakan alat peraga √    √ 

6. Guru membentuk kelompok. √    √ 

7. Guru menyusun langkah-langkah pembelajaran 

model Jigsaw 

√   √  

8. Guru membimbing kegiatan diskusi 

kelompok. 

√   √  

9. Guru mengadakan penilaian √    √ 
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10. Guru menutup pelajaran  √    √ 

 Skor Total 36 

Skor Maksimal : 40 

Nilai Akhir  : 
              

              
 x 100% 

   : 
  

  
 x 100 = 90   

Banyumas,                               2015 

Pengamat 
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Lembar Pengamatan Pelaksanaan Model Jigsaw bagi Guru di Kelas 

Eksperimen 

Pertemuan ke-2 

Berikan tanda centang (√) pada kolom “Ada” dan “Skor” bila deskriptor yang 

disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 

No. Aspek yang Diamati Ada 
Skor  

1 2 3 4 

1. Guru melaksanakan kegiatan prapembelajaran. √    √ 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

√   √  

3.  Guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan 

materi 

√    √ 

4. Guru mengembangkan materi pembelajaran 

sesuai pembelajaran model Jigsaw 

√   √  

5. Guru menggunakan alat peraga √    √ 

6. Guru membentuk kelompok. √    √ 

7. Guru menyusun langkah-langkah pembelajaran 

model Jigsaw 

√   √  

8. Guru membimbing kegiatan diskusi 

kelompok. 

√    √ 

9. Guru mengadakan penilaian √    √ 

10. Guru menutup pelajaran  √    √ 

 Skor Total 37 

Skor Maksimal : 40 

Nilai Akhir  : 
              

              
 x 100%  

   : 
  

  
 x 100 = 92,5  

Banyumas,                               2015 

Pengamat 
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Deskriptor Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

Model Jigsaw 

1. Guru melaksanakan kegiatan prapembelajaran. 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

1. Guru mempersiapkan kondisi ruangan. 

2. Guru mempersiapkan media yang akan digunakan.  

3. Guru mempersiapkan sumber belajar. 

4. Guru mengecek kehadiran siswa. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

1. Tujuan pembelajaran disampaikan dengan jelas. 

2. Penjelasan mengenai tujuan pembelajaran sistematis/runtut. 

3. Penjelasan tujuan pembelajaran lengkap. 

4. Penyampaian tujuan pembelajaran dilakukan secara efisien. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi.  

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu:  

1. Guru bertanya jawab tentang materi dengan jelas. 

2. Guru melibatkan semua siswa saat kegiatan tanya jawab.  

3. Guru melakukan tanya jawab secara runtut sesuai dengan topik. 

4. Guru menyampaikan materi pelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami 

siswa. 
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Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Guru mengembangkan materi pembelajaran sesuai model Jigsaw 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

1. Mengeksplorasi pengetahuan siswa melalui pemberian masalah kontekstual 

2. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan permasalahan 

3. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan permasalahan dengan 

kelompoknya 

4. Siswa terlibat aktif dalam menyelesaikan permasalahan 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Menggunakan alat peraga 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

1. Menyajikan alat peraga yang mempermudah siswa memahami suatu konsep 

2. Alat peraga pembelajaran berupa media pembelajaran yang sesuai dengan 

materi 

3. Alat peraga pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran 

4. Alat peraga yang digunakan dapat mengaktifkan siswa 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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5. Guru membentuk kelompok. 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

1. Guru membagi kelompok secara heterogen sesuai dengan tingkat kecerdasan 

siswa. 

2. Pembentukkan kelompok dilakukan secara jelas. 

3. Pembentukkan kelompok secara efisien. 

4. Guru memberikan penjelasan tujuan pembentukkan kelompok. 

 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Guru menyusun langkah-langkah pembelajaran model Jigsaw 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu::  

1. Memberi tugas kepada siswa yang harus dikerjakan secara kelompok 

2. Membagi siswa dalam kelompok kecil yang disebut kelompok inti. 

3. Memberikan waktu kepada siswa untuk berkelompok dan mengerjakan tugas 

dengan siswa lain yang memiliki tugas yang sama (kelompok ahli) 

4. Memberikan waktu kepada siswa untuk berbagi dengan teman-temannya 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Guru membimbing kegiatan diskusi kelompok.  

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

1. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk berdiskusi tentang tugas 

yang didapat. 

2. Guru menjelaskan bahwa kerjasama diperlukan dalam kegiatan ini. 
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3. Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok. 

4. Guru memperhatikan berlangsungnya diskusi.  

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Guru mengadakan penilaian 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

1. Guru melakukan penilaian terhadap aktivitas belajar siswa selama pembelajaran  

2. Guru melakukan penilaian terhadap hasil kerja kelompok  

3. Guru melakukan penilain hasil belajar siswa secara individu  

4. Guru melakukan penilaian sebelum pembelajaran dimulai 

 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Guru menutup pelajaran. 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

1. Guru membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami. 

3. Guru memberikan evaluasi.  

4. Guru memberikan penugasan kepada siswa. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 29 

Lembar Pengamatan Pelaksanaan Model Konvensional 

bagi Guru di Kelas Kontrol 

Pertemuan ke-1 

Berikan tanda centang (√) pada kolom “Ada” dan “Skor” bila deskriptor yang 

disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 

No. Aspek yang Diamati Ada 
Skor  

1 2 3 4 

1. Guru melaksanakan kegiatan 

prapembelajaran. 

√   √  

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

√    √ 

3.  Guru melakukan tanya jawab berkaitan 

dengan materi 

√    √ 

4. Guru menjelaskan materi pembelajaran  √   √  

5. Guru menggunakan alat peraga √    √ 

6. Guru membentuk kelompok. √   √  

7. Guru membimbing kegiatan diskusi 

kelompok. 

√    √ 

8. Guru mengadakan penilaian √    √ 

9. Guru menutup pelajaran  √   √  

 Skor Total 32 

Skor Maksimal : 36 

Nilai Akhir  : 
              

              
 x 100%  

   : 
  

  
 x 100 = 88,89 

                   Banyumas,                          2015  

       Pengamat, 
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Lembar Pengamatan Pelaksanaan Model Konvensional 

bagi Guru di Kelas Kontrol 

Pertemuan ke-2 

Berikan tanda centang (√) pada kolom “Ada” dan “Skor” bila deskriptor yang 

disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 

No. Aspek yang Diamati Ada 
Skor  

1 2 3 4 

1. Guru melaksanakan kegiatan 

prapembelajaran. 

√   √  

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

√    √ 

3.  Guru melakukan tanya jawab berkaitan 

dengan materi 

√    √ 

4. Guru menjelaskan materi pembelajaran  √   √  

5. Guru menggunakan alat peraga √    √ 

6. Guru membentuk kelompok. √  √  √ 

7. Guru membimbing kegiatan diskusi 

kelompok. 

√    √ 

8. Guru mengadakan penilaian √    √ 

9. Guru menutup pelajaran  √   √  

 Skor Total 33 
Skor Maksimal : 36 

Nilai Akhir  : 
              

              
 x 100%  

   : 
  

  
 x 100 = 91,67 

   

                   Banyumas,                          2015  

       Pengamat, 
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Deskriptor Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

Model Konvensional 

1. Guru melaksanakan kegiatan prapembelajaran. 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

1. Guru mempersiapkan kondisi ruangan. 

2. Guru mempersiapkan media yang akan digunakan.  

3. Guru mempersiapkan sumber belajar. 

4. Guru mengecek kehadiran siswa. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

1. Tujuan pembelajaran disampaikan dengan jelas. 

2. Penjelasan mengenai tujuan pembelajaran sistematis/runtut. 

3. Penjelasan tujuan pembelajaran lengkap. 

4. Penyampaian tujuan pembelajaran dilakukan secara efisien. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

3. Guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi.  

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu:  

1. Guru bertanya jawab tentang materi dengan jelas. 

2. Guru melibatkan semua siswa saat kegiatan tanya jawab.  

3. Guru melakukan tanya jawab secara runtut sesuai dengan topik. 

4. Guru menyampaikan materi pelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami 

siswa. 
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Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

4. Guru menjelaskan materi pembelajaran 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

1. Menyampaikan materi sesuai dengan topik 

1. Menyampaikan materi pelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami siswa. 

2. Menyampaikan materi dengan runtut. 

3. Menyampaikan materi dengan jelas. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Menggunakan alat peraga 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

1. Menyajikan alat peraga yang mempermudah siswa memahami suatu konsep. 

2. Alat peraga pembelajaran dapat berupa media pembelajaran yang sesuai dengan 

materi. 

3. Alat peraga pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran. 

4. Alat peraga yang digunakan dapat mengaktifkan siswa. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

6. Guru membentuk kelompok. 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

1. Guru membagi kelompok secara heterogen  
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2. Pembentukkan kelompok dilakukan secara jelas. 

3. Pembentukkan kelompok secara efisien. 

4. Guru memberikan penjelasan tujuan pembentukkan kelompok. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

7. Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

1. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk berdiskusi tentang tugas 

yang didapat. 

2. Guru menjelaskan bahwa kekompakkan tim yang positif diperlukan dalam 

kegiatan ini. 

3. Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok. 

4. Guru memperhatikan berlangsungnya diskusi.  

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

8. Guru mengadakan penilaian 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

1. Guru melakukan penilaian terhadap aktivitas belajar siswa selama 

pembelajaran. 

2. Guru melakukan penilaian terhadap hasil kerja kelompok. 

3. Guru melakukan penilaian hasil belajar siswa secara individu.  

4. Guru melakukan penilaian sebelum pembelajaran dimulai. 
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Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

9. Guru menutup pelajaran. 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

1. Guru membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami. 

3. Guru memberikan evaluasi.  

4. Guru memberikan penugasan kepada siswa. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 30 

Lembar Pengamatan Pelaksanaan Model Jigsaw 

bagi Siswa di Kelas Eksperimen 

Pertemuan ke-1 

Petunjuk 

Berikan tanda centang (√) pada kolom “Ada” dan “Skor” bila deskriptor yang 

disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 

No. Aspek yang Diamati Ada 
Skor  

1 2 3 4 

1. Siswa mempersiapkan diri menerima 

pelajaran. 

√    √ 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

saat proses pembelajaran 

√    √ 

3. Siswa bertanya jawab dengan guru. √    √ 

4. Siswa mengamati media pembelajaran 

yang ditunjukkan guru 

√   √  

5. Siswa mengikuti langkah-langkah 

pembelajaran dengan baik sesuai dengan 

model Jigsaw 

√   √  

6. Siswa bekerjasama dalam kelompok √    √ 

7. Siswa mengerjakan soal evaluasi √    √ 

8. Siswa menyelesaikan kegiatan 

pembelajaran dengan tetib dan tenang 

√    √ 

 Skor Total 30 

Skor Maksimal : 32 

Nilai Akhir  :    
              

              
  

x 100%  

   : 
  

  
 x 100 = 93,75 

Banyumas,                               2015 

Pengamat 
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Lembar Pengamatan Pelaksanaan Model Jigsaw 

bagi Siswa di Kelas Eksperimen 

Pertemuan ke-2 

Petunjuk 

Berikan tanda centang (√) pada kolom “Ada” dan “Skor” bila deskriptor yang 

disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 

No. Aspek yang Diamati Ada 
Skor  

1 2 3 4 

1. Siswa mempersiapkan diri menerima 

pelajaran. 

√    √ 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

saat proses pembelajaran 

√    √ 

3. Siswa bertanya jawab dengan guru. √    √ 

4. Siswa mengamati media pembelajaran 

yang ditunjukkan guru 

√   √  

5. Siswa mengikuti langkah-langkah 

pembelajaran dengan baik sesuai dengan 

model Jigsaw 

√   √  

6. Siswa bekerjasama dalam kelompok √    √ 

7. Siswa mengerjakan soal evaluasi √    √ 

8. Siswa menyelesaikan kegiatan 

pembelajaran dengan tetib dan tenang 

√    √ 

 Skor Total 30 
Skor Maksimal : 32 

Nilai Akhir  :    
              

              
  

x 100%  

   : 
  

  
 x 100 = 93,75 

Banyumas,                               2015 

Pengamat 
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Deskriptor Pedoman Pengamatan Pelaksanaan 

Model Jigsaw Bagi Siswa 

1. Siswa mempersiapkan diri menerima pelajaran. 

Deskriptor untuk menilai butir yaitu: 

1. Siswa tidak terlambat memasuki kelas. 

2. Siswa duduk dengan tenang. 

3. Siswa menyiapkan alat tulis. 

4. Siswa tertib dan rapi. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

3. Siswa mendengarkan penjelasan guru saat proses pembelajaran 

Deskriptor untuk menilai butir yaitu: 

1. Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan antusias.  

2. Siswa memperhatikan guru. 

3. Siswa mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh guru. 

4. Siswa tidak melakukan kegiatan lain selain mendengarkan penjelasan. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Siswa bertanya jawab dengan guru. 

Deskriptor untuk menilai butir yaitu: 

1. Siswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan guru.  

2. Siswa aktif dalam menjawab pertanyaan. 

3. Siswa menyampaikan pendapat atau jawaban dengan bahasa yang santun. 

4. Siswa mengikuti kegiatan tanya jawab dengan antusias. 
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Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Siswa mengamati media pembelajaran yang ditunjukkan guru 

Deskriptor untuk menilai butir yaitu: 

1. Siswa memahami media pembelajaran yang ditunjukkan oleh guru. 

2. Siswa tidak bermain sendiri saat mengamati media pembelajaran yang 

ditunjukkan dari guru. 

3. Siswa mampu mengkaitkan media dengan materi  

4. Siswa lebih aktif dengan alat peraga yang ditunjukkan oleh guru. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

6. Siswa mengikuti langkah-langkah pembelajaran dengan baik sesuai dengan model 

Jigsaw 

Deskriptor untuk menilai butir yaitu: 

1. Siswa terbagi dalam kelompok kecil yang disebut kelompok inti. 

2. Siswa berkelompok dengan anggota kelompok lain yang memiliki tugas yang 

sama (kelompok ahli) 

3. Siswa bekerjasama dalam memecahkan permasalahan dari guru 

4. Siswa menyampaikan hasil tugasnya kepada teman-temannya 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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7. Siswa bekerjasama dalam kelompok 

Deskriptor untuk menilai butir yaitu: 

1. Siswa tidak gaduh saat temannya menyampaikan jawaban atas tugas yang 

didapat. 

2. Siswa bertanggung jawab atas tugasnya 

3. Siswa bersikap tertib dalam mengerjakan tugasnya 

4. Siswa bekerjasama dengan baik dalam kelompok. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

8. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

Deskriptor untuk menilai butir yaitu: 

1. Siswa mengerjakan soal sesuai dengan instruksi 

2. Siswa mengerjakan soal dengan tenang 

3. Siswa tidak mencontek 

4. Siswa menyelesaikan soal dengan tepat waktu 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

9. Siswa menyelesaikan kegiatan pembelajaran dengan tetib dan tenang 

Deskriptor untuk menilai butir yaitu: 

5. Siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran. 

6. Siswa bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 

7. Siswa mengikuti evaluasi pembelajaran dengan tenang.  

8. Siswa tidak gaduh ketika akhir pembelajaran. 
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Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 31 

 Lembar Pengamatan Pelaksanaan Model Konvensional  

bagi Siswa di Kelas Kontrol 

Pertemuan ke-1 

Petunjuk 

Berikan tanda centang (√) pada kolom “Ada” dan “Skor” bila deskriptor yang 

disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 

No. Aspek yang Diamati Ada 
Skor  

1 2 3 4 

1. Siswa mempersiapkan diri menerima 

pelajaran. 

√    √ 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru  √  √   

3. Siswa bertanya jawab dengan guru. √  √   

4. Siswa mengamati gambar bangun ruang 

yang ditunjukkan guru 

√   √  

5. Siswa berdiskusi dengan teman 

sebangkunya 

√   √  

6. Siswa berkompetisi dengan tertib dan 

sportif. 

√  √   

7. Siswa mengerjakan soal evaluasi √    √ 

8. Siswa menyelesaikan kegiatan 

pembelajaran dengan tetib dan tenang 

√    √ 

 Skor Total 24 
Skor Maksimal : 32 

Nilai Akhir  :    
              

              
  

x 100%  

   : 
  

  
 x 100 = 75 

                  Banyumas,                          2015  

       Pengamat, 
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Lembar Pengamatan Pelaksanaan Model Konvensional 

bagi Siswa di Kelas Kontrol 

Pertemuan ke-2 

Petunjuk 

Berikan tanda centang (√) pada kolom “Ada” dan “Skor” bila deskriptor yang 

disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 

No. Aspek yang Diamati Ada 
Skor  

1 2 3 4 

1. Siswa mempersiapkan diri menerima 

pelajaran. 

√    √ 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru  √   √  

3. Siswa bertanya jawab dengan guru. √  √   

4. Siswa mengamati gambar bangun ruang 

yang ditunjukkan guru 

√    √ 

5. Siswa berdiskusi dengan teman 

sebangkunya 

√    √ 

6. Siswa berkompetisi dengan tertib dan 

sportif. 

√   √  

7. Siswa mengerjakan soal evaluasi √    √ 

8. Siswa menyelesaikan kegiatan 

pembelajaran dengan tetib dan tenang 

√    √ 

 Skor Total 28 

Skor Maksimal : 32 

Nilai Akhir  :    
              

              
  

x 100%  

   : 
  

  
 x 100 = 87,5 

                  Banyumas,                          2015  

       Pengamat, 
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  Deskriptor doman Pengamatan Pelaksanaan 

Model Konvensional bagi Siswa 

1. Siswa mempersiapkan diri menerima pelajaran. 

Deskriptor untuk menilai butir yaitu: 

1. Siswa tidak terlambat memasuki kelas 

2. Siswa duduk dengan tenang 

3. Siswa menyiapkan alat tulis 

4. Siswa tertib dan rapi 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru. 

Deskriptor untuk menilai butir yaitu: 

1. Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan antusias.  

2. Siswa memperhatikan guru. 

3. Siswa mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh guru. 

4. Siswa tidak melakukan kegiatan lain selain mendengarkan penjelasan. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

3. Siswa bertanya jawab dengan guru. 

Deskriptor untuk menilai butir yaitu: 

1. Siswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan guru.  

2. Siswa aktif dalam menjawab pertanyaan. 

3. Siswa menyampaikan pendapat atau jawaban dengan bahasa yang santun. 

4. Siswa mengikuti kegiatan tanya jawab dengan antusias. 
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Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

4. Siswa mengamati gambar bangun ruang yang ditunjukkan guru 

Deskriptor untuk menilai butir yaitu: 

1. Siswa memahami gambar  bangun ruang yang ditunjukkan oleh guru. 

2. Siswa tidak bermain sendiri saat mengamati gambar bangun ruang. 

3. Siswa mampu mengkaitkan gambar  bangun ruang dengan materi.  

4. Siswa lebih aktif dengan gambar yang ditunjukkan oleh guru. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

5. Siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya 

Deskriptor untuk menilai butir yaitu: 

1. Siswa dalam berdiskusi untuk menjawab pertanyaan. 

2. Siswa dalam berdiskusi tidak melebihi batas waktu yang diberikan guru.. 

3. Siswa tidak gaduh ketika proses diskusi. 

4. Siswa melakukan diskusi sesuai dengan arahan guru. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

6. Siswa berkompetisi dengan tertib dan sportif. 

Deskriptor untuk menilai butir yaitu: 

1. Siswa tidak gaduh saat temannya menyampaikan jawaban atas tugas yang 

didapat. 
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2. Siswa tidak berbuat curang.  

3. Siswa bersikap sportif. 

4. Siswa bekerjasama dengan baik dalam kelompok. 

 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

7. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

Deskriptor untuk menilai butir yaitu: 

1. Siswa mengerjakan soal sesuai dengan instruksi 

2. Siswa mengerjakan soal dengan tenang 

3. Siswa tidak mencontek 

4. Siswa menyelesaikan soal dengan tepat waktu 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

8. Siswa menyelesaikan kegiatan pembelajaran dengan tetib dan tenang 

Deskriptor untuk menilai butir yaitu: 

1. Siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran. 

2. Siswa bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 

3. Siswa mengikuti evaluasi pembelajaran dengan tenang.  

4. Siswa tidak gaduh ketika akhir pembelajaran. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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TABULASI ANGKET MINAT BELAJAR 

KELAS EKSPERIMEN (VA) 

NO. NAMA 
NO SOAL NILAI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1 
RAFFLI 

KURNIAWAN 

5 4 5 4 3 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 1 5 5 4 89 

2 
SINGGIH ARIYANTO 

4 3 4 5 4 2 5 4 3 4 4 1 5 3 4 5 5 1 3 4 76 

3 
AYU SAPUTRI 

3 2 5 5 5 3 4 3 2 5 3 5 5 4 5 4 3 5 5 2 80 

4 
EGI TRIANTO 

2 4 4 3 5 5 3 4 3 2 1 3 4 5 3 2 4 4 4 4 73 

5 

FIDELA LATIFAH 

MAHFUD 

4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 4 5 4 3 1 5 5 5 2 84 

6 

FIQOH 

NURHAYATUN 

5 5 2 2 5 5 2 5 1 5 5 2 5 5 4 5 3 5 5 5 85 

7 

GILAR KURNIA 

SAPUTRA 

4 4 5 2 1 2 4 5 2 4 3 5 2 3 5 4 3 5 4 5 74 

8 

IQBAL DWI 

LAKSONO 

5 5 5 5 4 3 5 5 5 2 4 4 5 4 5 4 4 2 4 4 87 

9 

LAELA NUR 

FATMAWATI 

5 4 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 4 91 

10 

MUHAMAD NUR 

FAUZI 

5 5 2 4 3 4 4 4 2 5 3 1 4 4 5 2 1 5 2 5 71 

11 

NADIA ANGEL 

SAFITRI 

5 4 4 2 4 4 1 5 3 2 2 5 1 2 4 2 4 2 3 4 64 

12 NAURA AMANIA  5 5 3 4 5 3 4 4 3 4 5 5 3 2 2 5 5 2 2 5 81 

L
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13 
NISFIA RAMADHANI 

3 3 5 2 5 3 5 5 5 4 4 2 5 2 3 3 3 5 3 3 76 

14 

RAIHANA AULIA 

PUTRI 

5 4 4 2 5 4 2 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 86 

15 

RICKO ADAM 

ARNANDO 

4 4 3 2 4 4 4 3 2 3 5 5 4 5 5 5 1 5 4 4 81 

16 
RIZKI MAHESA 

5 5 1 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 1 4 1 5 5 1 86 

17 
TEGAR BUDIANTO 

4 5 4 3 5 5 2 5 3 5 5 5 5 2 5 5 3 5 5 3 89 

18 
TRI UTA,MI 

3 3 5 3 5 4 2 4 5 2 5 1 1 1 5 5 5 5 2 3 74 

19 
VARKHAN ROKHIL 

5 5 5 5 2 4 5 5 1 4 5 5 5 4 5 1 3 1 5 5 84 

20 
VINKA DIAH AYU 

3 5 4 2 5 4 5 5 4 5 5 5 4 2 5 5 4 3 4 5 88 

21 

TEGAR AZIS 

SAPUTRA 

4 4 5 5 5 5 2 4 1 4 4 4 4 5 2 5 5 5 4 3 83 

22 

GEMA ARIEL PUTRA 

PRADANA 

5 4 5 3 2 5 5 5 4 5 5 3 5 2 5 2 3 2 5 2 79 

23 

WIWIT NILAM 

CAHYA 

5 3 3 4 3 5 3 3 5 5 5 5 4 3 4 5 5 3 4 5 87 

24 
YUAN ESA PRADINA 

5 2 4 5 5 4 2 5 3 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 2 87 

2
6
2
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TABULASI ANGKET MINAT BELAJAR 

KELAS KONTROL (VB) 

NO. NAMA 
NO SOAL 

NILAI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 ADITYA ROMADON 
5 1 4 1 2 4 1 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 1 5 5 5 80 

2 

RIZKI YUULIAN 

PUTRANTO 

2 1 4 3 1 5 3 4 5 4 4 1 4 1 4 2 4 1 4 4 4 65 

3 
DENDI PRASETYO 

3 5 1 3 1 1 4 3 3 5 5 2 4 3 5 2 5 1 4 5 2 67 

4 
KHOERUN SALASA 

4 3 1 1 4 5 1 4 4 4 4 2 5 3 2 3 5 3 3 4 3 68 

5 
ADKIATUL NUR S. 

5 1 3 5 2 2 1 5 2 4 5 1 5 1 1 2 5 5 5 1 1 62 

6 

ALFAJAR 

FINANDIKA 

1 3 1 5 4 3 2 4 5 1 5 1 1 1 5 4 5 3 3 5 5 67 

7 
ALFIN TEGAR 

4 2 1 3 3 2 4 3 5 4 3 1 5 2 3 5 5 4 5 1 3 68 

8 
ELIANI SETYA Y. 

5 2 3 5 2 2 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 2 5 3 1 82 

9 
FIKRI ERLANGGA 

5 3 5 4 1 5 5 1 5 4 5 1 4 5 5 4 5 1 3 5 5 81 

10 
GALANG AMAR M. 

4 5 2 3 2 2 2 2 3 5 5 2 2 4 5 5 3 2 5 3 2 68 

11 

GILANG 

ROMADHONI 

2 4 4 4 2 3 4 2 1 4 4 1 2 2 1 3 5 4 3 2 3 60 

12 
HANI ALFINATUL 

5 2 2 2 1 5 5 5 4 5 2 4 5 4 5 5 5 1 4 1 5 77 

13 
KURNIA INDAH 

UTAMI 
5 3 4 2 1 5 3 2 5 4 3 1 2 5 2 4 3 4 4 1 4 67 

2
6
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14 

LUCKY INDRA 

GUNAWAN 

4 1 1 2 1 1 5 3 1 5 2 4 5 3 5 5 2 1 5 5 5 66 

15 
NAFILAH ANDINI S. 

4 1 1 2 1 3 1 1 5 5 5 3 5 5 5 4 1 1 5 1 3 62 

16 

NIKEN AULIA 

RAMADHANI 

5 2 2 3 5 1 2 1 2 5 5 1 5 4 3 5 4 1 1 4 5 66 

17 
RASDHA CALYA P. 

5 5 2 5 2 5 5 2 2 5 1 4 3 2 5 5 5 1 4 3 2 73 

18 
REVINA AURORA 

5 1 1 3 2 1 1 5 5 5 5 3 3 4 5 5 3 4 1 3 5 70 

19 

SANDI ADI 

NUGROHO 

5 3 4 4 2 5 1 2 3 5 4 1 5 2 3 5 4 2 1 3 3 67 

20 

VINKA 

KARTIKASARI 

3 5 2 5 3 5 2 5 4 2 5 3 1 5 5 5 3 1 5 1 2 72 

21 

RAVINKA NOVA 

DELIYANTI 

5 1 1 4 1 4 1 3 4 5 1 1 4 1 1 2 5 4 5 5 3 61 

22 
MEMEH YULIANA 

4 5 1 5 1 1 5 3 3 1 1 2 2 5 5 2 5 1 3 5 5 65 

23 

WINDANA 

MAHADITA 

2 1 2 5 1 2 3 2 4 3 4 3 4 2 5 1 5 1 4 5 3 62 

24 

SATRIA HUGO ADI 

CANDRA 

3 1 2 2 1 1 5 5 4 5 3 1 3 3 5 1 3 1 2 5 3 59 

 

 

 

 

   2
6
4
 



265 

 

 
 

Lampiran 33 

HASIL UJI NORMALITAS DATA MINAT BELAJAR SISWA 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Eksperimen 

N 24 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean 73,75 

Std. Deviation 6,038 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,165 

Positive ,086 

Negative -,165 

Kolmogorov-Smirnov Z ,810 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,528 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kontrol 

N 24 

Normal Parametersa,b 
Mean 64,71 

Std. Deviation 6,444 

Most Extreme Differences 

Absolute ,190 

Positive ,190 

Negative -,088 

Kolmogorov-Smirnov Z ,932 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,350 
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Lampiran 34 

HASIL UJI NORMALITAS DATA HASIL BELAJAR SISWA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kontrol 

N 28 

Normal Parameteres
ab

 

Mean 71,43 

Std. 

Deviation 

14,141 

Most Extreme 

Differences 

Absolute , 

Positive ,089 

Negative -,157 

Kolmogorov-Smirnov Z ,829 

Asymp. Sig. (2-talled) ,495 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Eksperimen 

N 24 

Normal Parameteres
ab

 

Mean 81,04 

Std. 

Deviation 

13,735 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,138 

Positive ,092 

Negative -,138 

Kolmogorov-Smirnov Z ,705 

Asymp. Sig. (2-talled) ,703 
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Lampiran 35 

HASIL UJI HOMOGENITAS DATA MINAT BELAJAR SISWA 

Hasil Uji Homogenitas Minat Belajar Siswa  

Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,001 1 46 ,982 

 

ANOVA 

Posttest 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 981.021 1 981.021 25.162 .000 

Within Groups 1793.458 46 38.988   

Total 2774.479 47    
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Lampiran 36 

HASIL UJI HOMOGENITAS  DATA HASIL BELAJAR SISWA 

 

Hasil Uji Homogenitas Data Hasil Belajar Siswa  

Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.362 1 46 ,550 

 

 

ANOVA 

Posttest 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 875.521 1 875.521 3.747 .059 

Within Groups 10748.958 46 233.673 
  

Total 11624.479 47 
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HASIL UJI T (HIPOTESIS) DATA MINAT BELAJAR SISWA 

 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

nilaiposttest 
kelaseksperimen 24 73.75 6.038 1.232 

Kelaskontrol 24 64.71 6.444 1.315 

 

Hasil Uji Hipotesis (Uji-t) Minat Belajar Siswa 

Independent Sample Test 

 Levene‟s Test for 

Exuality of Variances 

t-test forquality of Means 

F Sig. T Df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Convidence Interval of The 

Difference 

Lower Upper 

Equal variances 

assumed 

,001 ,982 5,016 46 ,000 9,042 1,803 5,413 12,670 

Equal variances 

not assumed 

  5,016 45,807 ,000 9,042 1,803 5,413 12,670 
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HASIL UJI T (HIPOTESIS) DATA HASIL BELAJAR SISWA 

 

Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

posttest 
eksperimen 24 81.04 14.141 2.886 

kontrol 24 72.50 16.352 3.338 

 

Hasil Uji Hipotesis (Uji-t) Hasil Belajar Siswa 

Independent Sample Test 

 Levene‟s Test for Exuality 

of Variances 

t-test forquality of Means 

F Sig. T Df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Convidence Interval of 

The Difference 

Lower Upper 

Equal variances 

assumed 

,362 ,550 1,936 46 ,059 8,542 4,413 -,341 17,424 

Equal variances 

not assumed 

  1,936 45,062 ,059 8,542 4,413 -,346 17,429 
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Lampiran 39 

SURAT PENELITIAN 

 

1. Surat Ijin Penelitian dari Lembaga 
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2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Uji Coba 
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3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian 

 
 

 




