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Motto 

(1) Sesungguhnya sesudah kesulitan itu terdapat pula kemudahan, di samping ada 

kepayahan ada pula kelapangan, maka jika engkau telah selesai dari satu 

urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh untuk urusan yang lain dan 

hanya kepada Allahlah hendaknya engkau serahkan segala harapan. (QS. Al-

Insyirah: 5-8) 

(2) Berpikir optimis dan tetap sabar adalah kunci dari keberhasilan diri sendiri. 

(Peneliti) 

 

Persembahan 
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ABSTRAK 

 

 
Septianti, Macellina Elen. 2016. Keefektifan Pembelajaran Berbasis Teori Belajar 

Dienes Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Materi Pecahan Senilai 
Siswa Kelas IV SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal. Skripsi. Jurusan 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing: I. Drs. Yuli Witanto, M.Pd., II. Drs. 
Suhardi, M.Pd. 

Kata Kunci; Teori Belajar Dienes, matematika, pecahan, aktivitas, hasil belajar 
 

Matematika merupakan mata pelajaran yang memuat materi berupa 
konsep yang sifatnya abstrak. Karena keabstrakannya matematika relatif tidak 
mudah dipahami siswa sekolah dasar pada umumnya. Diantara sekian banyak 
materi matematika, salah satu yang menjadi kendala bagi siswa yaitu pecahan 
senilai. Hal tersebut berdampak pada rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa. 
Berdasarkan hal tersebut, Peneliti berinisiatif mengujikan sebuah model 
pembelajaran berbasis teori belajar Dienes yang menekankan pembelajaran pada 
permainan dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. 

Bentuk desain penelitian dari Quasi Experimental Design yang akan 
digunakan oleh Peneliti yaitu Nonequivalent Control Group Design. Populasi 
dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal 
tahun ajaran 2015/2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
sampel jenuh. Besaran sampel yang digunakan sebanyak jumlah populasinya. 
Kelas IV B dijadikan kelas eksperimen, sedangkan Kelas IV A dijadikan kelas 
kontrol. Adapun uji coba instrumen dilakukan di kelas IV SDN Kraton 1 Kota 
Tegal. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, wawancara, 
observasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji prasyarat analisis 
meliputi normalitas, homogenitas, dan analisis akhir. Pada analisis akhir atau 
pengujian hipotesis penelitan menggunakan uji perbedaan dan keefektifan model. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis data aktivitas belajar siswa menggunakan 
independent samples t test diperoleh data thitung = 11,041 dengan signifikansi = 
0,000 dan ttabel = 2,015. Hasil pengujian menunjukkan bahwa thitung > ttabel (11,041 
> 2,015), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan aktivitas belajar 
siswa antara yang menggunakan pembelajaran berbasis teori Dienes dan yang 
menggunakan model konvensional. Hasil pengujian keefektifan model dengan 
menggunakan one samples t test, diperoleh data thitung = 7,417 dan harga ttabel = 
2,069 (thitung > ttabel), maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis teori 
belajar Dienes efektif terhadap aktivitas belajar siswa. Sedangkan untuk uji 
hipotesis data hasil belajar siswa menggunakan independent samples t test 
diperoleh data thitung = 2,089 dengan signifikansi = 0,042 dan ttabel = 2,011. Hasil 
pengujian menunjukkan bahwa thitung > ttabel (2,089 > 2,011), maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara yang 
menggunakan pembelajaran berbasis teori Dienes dan yang menggunakan model 
konvensional. Hasil pengujian keefektifan model dengan menggunakan one 
samples t test, diperoleh data thitung = 1,499 dan harga ttabel = 2,069 (thitung < ttabel), 
maka dapat disimpulkan pembelajaran berbasis teori Dienes tidak efektif untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
berbasis teori Dienes hanya efektif untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pendahuluan merupakan kajian pertama dalam penelitian. Pada bagian 

pendahuluan akan dijelaskan mengenai (1) latar belakang masalah, (2) identifikasi 

masalah, (3) pembatasan masalah dan paradigma penelitian, (4) rumusan masalah, 

(5) tujuan penelitian, dan (6) manfaat penelitian. Pembahasan lebih mendalam 

mengenai bab pendahuluan akan diuraikan sebagai berikut. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang dilakukan orang-orang 

yang diserahi tanggung jawab mempengaruhi peserta didik  agar mempunyai sifat 

dan tabiat sesuai cita-cita pendidikan (Munib, 2011: 34). Siswoyo (2008: 18) 

mengemukakan, pendidikan adalah proses di mana masyarakat melalui lembaga-

lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga lain), 

dengan sengaja mentransformasikan warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-

nilai dan ketrampilan-ketrampilan dari generasi ke generasi.  

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) no. 20 tahun 

2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 
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Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

adalah suatu kebutuhan dasar yang diperlukan setiap individu agar menjadi 

pribadi yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama 

membangun sumber daya manusia. Melalui pendidikan siswa dapat 

mengembangkan potensi diri dan membentuk karakter bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan dasar menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 wajib 

ditempuh selama 9 tahun, yakni sejak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah hingga 

sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah. Berdasarkan kurikulum dalam 

KTSP, kelompok atau mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada 

sekolah dasar dilaksanakan melalui berbagai muatan, salah satunya ialah 

Matematika. Kata matematika berasal dari bahasa Latin, manthanein atau 

mathema yang berarti “belajar atau hal yang dipelajari”. Dalam bahasa Belanda, 

matematika disebut dengan wiskunde atau ilmu pasti, yang kesemuanya berkaitan 

dengan penalaran. 

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Definisi matematika 

menurut Susanto (2013: 185) bahwa: 

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan 

kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia 

kerja, 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 

terutama dalam dunia kerja, dan untuk mendukung perkembangan 

ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, matematika sebagai ilmu dasar 

perlu dikuasai dengan baik oleh siswa, terutama sejak usia sekolah 

dasar. 
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Secara khusus, tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar menurut 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 adalah sebagai 

berikut: (1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep 

dan mengaplikasikan konsep atau logaritma; (2) Menggunakan penalaran pada 

pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam generalisasi, menyusun 

bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; (3) Memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) 

Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah; (5) Memiliki sikap menghargai 

penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu karakteristik matematika adalah mempunyai objek yang bersifat 

abstrak. Sifat abstrak ini menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan dalam 

mempelajari konsep-konsep matematika. Hasil survei empat tahunan TIMSS, 

pada keikutsertaan pertama kali tahun 1999 Indonesia berada pada peringkat 34 

dari 38 negara. Pada tahun 2003 Indonesia berada pada peringkat 34 dari 46 

negara. Dan ranking Indonesia pada TIMSS tahun 2007 turun menjadi ranking 36 

dari 48 negara. Posisi Indonesia dengan rata-rata 405, relatif sangat rendah 

dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain yang berpartisipasi dalam TIMSS 

2007 seperti Malaysia yang menempati posisi 20 dengan skor rata-rata 474, 

apalagi Singapura yang menempati posisi ke-3 dengan skor rata-rata 593 (Mullis 

et al dalam Iryanti, 2010). Bila dirujuk ke benchmark yang dibuat TIMSS. Standar 

internasional untuk kategori mahir 625, tinggi 550, sedang 475 dan rendah 400. 



4 

 

 
 

Maka hasil yang dicapai siswa Indonesia tersebut masuk pada kategori rendah, 

jauh dari kategori mahir (625) di mana pada kategori ini siswa dapat 

mengorganisasikan informasi, membuat perumusan, memecahkan masalah tidak 

rutin, mengambil dan mengajukan argumen pembenaran simpulan.  

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya hasil belajar dan 

aktivitas siswa. Oleh karena itu proses pembelajaran matematika perlu 

mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini tidak terlepas dari perencanaan proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pada kegiatan pembelajaran, guru 

terbiasa menggunakan metode konvensional secara terus menerus sehingga 

pembelajaran menjadi kurang efektif. Kondisi tersebut dijumpai di Kelas IV SDN 

Pesurungan Lor 1 Kota Tegal. Berdasarkan hasil wawancara awal yang telah 

peneliti lakukan pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015 dengan guru kelas IV 

A dan IV B SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal, ditemukan fakta bahwa banyak 

siswa yang mengalami kesulitan belajar dalam mata pelajaran matematika. 

Kebanyakan siswa menganggap mata pelajaran matematika merupakan mata 

pelajaran yang paling sulit. Selain itu, guru dalam menyampaikan materi masih 

menggunakan metode konvensional (ceramah, mencatat, dan pemberian tugas). 

Penggunaan media/alat peraga pun belum dimanfaatkan secara optimal oleh guru. 

Hakikatnya, penggunaan media/alat peraga (bersifat konkret) yang dimanipulasi 

dapat membantu guru dalam memahamkan konsep matematika (bersifat abstrak) 

pada diri siswa. Apabila guru bisa lebih optimal lagi dalam merencanakan 

pembelajaran, aktivitas dan hasil belajar dapat tercapai dengan optimal. 
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Aisyah (2008: 2-17) belajar akan efektif jika dilakukan dalam suasana 

yang menyenangkan. Salah satu hal yang menyenangkan bagi siswa SD ialah 

dengan permainan, karena anak seusia SD tidak lepas dari permainan. Pendapat 

didukung pula oleh Jean Piaget (1950) dengan teori belajarnya. Ia mengemukakan 

bahwa anak seusia sekolah dasar termasuk dalam tahap operasional konkret 

dimana usia anak sekolah memasuki tahap berpikir rasional yang masih 

membutuhkan interaksi dengan benda konkret. Dengan menggunakan benda 

konkret yang dimanipulasi serta penggunaannya dikemas dalam bentuk permainan 

maka siswa akan lebih paham dan tertarik untuk belajar matematika. Teori Belajar 

Dienes menitikberatkan pembelajaran matematika dikemas dalam bentuk 

permainan. Pembelajaran berbasis teori belajar Dienes memiliki 5 tahap yang 

meliputi (1) Permainan bebas (free play), (2) Permainan yang menggunakan 

aturan (games), (3) Permainan kesamaan sifat (searching for communalities), (4) 

Permainan representasi (representation), dan (5) permainan dengan simbolisasi 

(symbolization).  

Sriraman dan Lyn (2005) dalam International Reviews in Mathematics 

Education (ZDM) yang berjudul “On the teaching and learning of Dienes’ 

principles” mengungkapkan bahwa:  

In Mura’s (1998) survey of mathematics educators in Canadian 

universities, among the most influential mathematics education 

authors of theorists cited most frequently were the names of Piaget, 

Dienes, Freudenthal and Bruner. Dienes (1960) originally postulated 

four principle of mathematical learning through which educators 

could foster mathematics experiences resulting in students discovering 

mathematical structure. The first principle, namely the construction 

principle suggest that reflective abstraction on physical and mental 

actions on concrete (manipulative) materials result in the formation of 

mathematical relation.  
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Berdasarkan kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa prinsip konstruksi penting 

dibangun dalam diri siswa untuk membangun relasi matematika. Pemahaman 

Siswa tentang suatu konsep biasanya diawali dari pengenalannya terhadap 

beraneka ragam materi konkret sebagai model (representasi) dari konsep. Untuk 

pengajaran konsep matematika yang lebih sulit perlu dikembangkan materi 

matematika secara konkret agar konsep matematika dapat dipahami dengan tepat. 

Oleh karena itu materi harus disajikan dengan menarik sehingga anak-anak dapat 

bermain dengan bermacam-macam benda konkret yang dapat mengembangkan 

aktivitas anak didik.  

Penelitian berkenaan dengan keefektifan teori belajar Dienes terhadap 

aktivitas dan hasil belajar matematika yang dilakukan Wardani (2012) dari 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga berjudul “Efektifitas 

Penerapan Permainan Menggunakan Aturan Terhadap Peningkatan Hasil Belajar 

Matematika Kelas IV Semester 1 di SD Negeri Kawengen 02 Ungaran Timur 

Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2011/2012. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sigrnifikan 0,008 < 0,05 dan thitung sebesar 2,751 > ttabel 2,0095. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diartikan bahwa penerapan Permainan 

Menggunakan Aturan efektif terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV SD 

yang dibuktikan dengan rata-rata untuk kelompok eksperimen yaitu sebesar 80,60 

dan rata-rata kelompok kontrol yaitu sebesar 70,96. 

Wassahua (2014) dari Program Studi Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon berjudul “Aplikasi Teori 
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Dienes dalam Meningkatkan Kemampuan Representasi Siswa Sekolah Dasar”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan kemampuan 

representasi antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

penerapan teori Dienes dan siswa yang mengikuti pembelajaran biasa. Lebih jauh 

lagi, peningkatan kemampuan representasi matematika siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan penerapan teori Dienes lebih baik daripada 

siswa yang mengikuti pembelajaran biasa. 

Atiqoh (2014) dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Sains 

dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang 

berjudul “Efektifitas Pembelajaran Berbasis Teori Belajar Zoltan Paul Dienes 

Terhadap Pemahaman Konsep Teorema Pythagoras Siswa VIII SMP”. 

Berdasarkan hasil analisis data N-gain pemahaman konsep teorema Pythagoras 

diperoleh bahwa rata-rata skor N-gain siswa kelas eksperimen (0,762) lebih tinggi 

daripada rata-rata skor N-gain kelas kontrol (0,614). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis teori belajar Dienes lebih efektif 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional ditinjau dari pemahaman konsep 

teorema Pythagoras.  

Penelitian relevan di atas dapat membuktikan bahwa pembelajaran 

berbasis teori belajar Dienes cukup efektif untuk diterapkan pada mata pelajaran 

matematika terutama dalam hal pemahaman konsep matematika. Berdasarkan 

latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan  judul 

“Keefektifan Pembelajaran Berbasis Teori Belajar Dienes terhadap Aktivitas dan 

Hasil Belajar Materi Pecahan Senilai Siswa Kelas IV SDN Pesurungan Lor 1 Kota 

Tegal.” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

(1) Pembelajaran masih bersifat konvensional dan bersifat monoton, yaitu 

masih didominasi dengan metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian 

tugas. 

(2) Pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran sangat kurang. 

(3) Guru dalam melakukan pembelajaran masih kurang variatif, belum 

menggunakan media/objek-objek manipulatif, sehingga pembelajaran 

matematika kurang diminati siswa. 

(4) Suasana belajar kurang menyenangkan sehingga pembelajaran menjadi 

kurang bermakna dan membawa dampak pada hasil belajar siswa yang 

kurang memuaskan. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Peneliti perlu menentukan pembatasan masalah untuk kefokusan 

penelitian. Agar permasalahan yang diteliti tidak meluas, maka berdasarkan 

identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1.3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini merupakan aspek-aspek dari subjek penelitian yang 

menjadi sasaran penelitian yaitu: 
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(1) Penelitian ini memfokuskan pada pembelajaran berbasis teori belajar 

Dienes terhadap aktivitas dan hasil belajar pecahan senilai. 

(2) Keaktifan yang dimaksud dalam penelitian adalah keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran matematika. 

(3) Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengetahuan (ranah 

kognitif) 

1.3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian terbatas pada siswa kelas IV A dan kelas IV B di 

Sekolah Dasar Negeri Pesurungan Lor 1 Kota Tegal. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, 

permasalahan yang hendak diselesaikan melalui penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

(1) Apakah ada perbedaan aktivitas belajar pecahan senilai pada siswa kelas 

IV antara yang menggunakan pembelajaran berbasis teori belajar Dienes 

dan yang menggunakan model pembelajaran konvensional? 

(2) Apakah pembelajaran berbasis teori belajar Dienes efektif terhadap 

aktivitas belajar siswa kelas IV pada materi pecahan senilai? 

(3) Apakah ada perbedaan hasil belajar pecahan senilai pada siswa kelas IV 

antara yang menggunakan pembelajaran berbasis teori belajar Dienes dan 

yang menggunakan model pembelajaran konvensional? 
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(4) Apakah pembelajaran berbasis teori belajar Dienes efektif terhadap 

hasil belajar siswa kelas IV pada materi pecahan senilai? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian 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 

Tujuan umum adalah tujuan yang bersifat umum atau memiliki skala yang 

lebih besar. Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini yaitu: 

(1) Meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 

(2) Meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah dasar. 

(3) Menepis pemahaman siswa bahwa matematika adalah mata pelajaran yang 

sukar, menakutkan, dan membosankan. 

(4) Meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika materi 

pecahan senilai. 

(5) Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika materi 

pecahan senilai. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus adalah tujuan yang bersifat khusus atau fokus tujuan yang 

ingin dicapai. Tujuan khusus dilaksanakannya penelitian ini yaitu: 
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(1) Menganalisis dan mendeskripsikan apakah terdapat perbedaan aktivitas 

belajar matematika materi pecahan senilai pada siswa kelas IV antara yang 

mendapat pembelajaran berbasis teori belajar Dienes dan yang mendapat 

pembelajaran model konvensional. 

(2) Menganalisis dan mendeskripsikan apakah pembelajaran berbasis teori 

belajar Dienes efektif terhadap aktivitas belajar siswa kelas IV pada materi 

pecahan senilai. 

(3) Menganalisis dan mendeskripsikan apakah terdapat perbedaan hasil belajar 

matematika materi pecahan senilai pada siswa kelas IV antara yang 

mendapat pembelajaran berbasis teori belajar Dienes dan yang mendapat 

pembelajaran model konvensional. 

(5) Menganalisis dan mendeskripsikan pembelajaran berbasis teori belajar 

Dienes efektif terhadap hasil belajar siswa kelas IV pada materi pecahan 

senilai. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. 

Manfaat praktis meliputi manfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. Uraian 

selengkapnya yaitu sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

untuk sekolah dalam mengatasi permasalahan pembelajaran matematika. Selain 
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itu juga sebagai pelengkap teori inovasi model dan pendekatan pembelajaran yang 

dapat digunakan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran inovatif, 

khususnya dalam pembelajaran matematika materi pecahan senilai. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diharapkan 

dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, seperti: siswa, guru, sekolah, dan peneliti. 

Penjelasan selengkapnya mengenai manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu 

sebagai berikut:  

1.6.2.1 Bagi Siswa 

(1) Meningkatnya aktivitas belajar matematika pada materi pecahan senilai. 

(2) Meningkatnya hasil belajar matematika pada materi operasi pecahan 

senilai. 

(3) Melatih siswa untuk memiliki sikap kompetetif dalam memecahkan 

masalah melalui belajar kerjasama dalam kelompok.  

(4) Memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

(1) Menambah pengetahuan tentang pelaksanaan pembelajaran berbasis teori 

belajar Dienes yang menekankan pada permainan dan manipulasi objek. 

(2) Memberi masukan pada guru atau calon guru matematika dalam 

menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan karakteristik anak SD 

yang masih senang dengan bermain agar tercipta suasana belajar yang 

menyenangkan serta variasi dalam  pembelajaran matematika. 
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1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada sekolah 

dalam rangka perbaikan proses pembelajaran matematika, sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa yang selanjutnya berdampak pada 

peningkatan mutu pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan kajian lebih lanjut dalam memberdayakan lembaga pendidikan dengan 

menerapkan pembelajaran matematika yang inovatif. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

pembelajaran berbasis teori belajar Dienes serta meningkatkan keterampilan 

peneliti dalam melakukan pembelajaran matematika dengan menggunakan 

pendekatan belajar Dienes. 
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BAB 2 

 KAJIAN PUSTAKA  

 

Kajian pustaka merupakan kajian kedua dalam penelitian. Pada bagian kajian 

pustaka memuat tentang (1) landasan teori, (2) penelitian yang relevan, (3) 

kerangka berpikir, dan (4) hipotesis penelitian. Pembahasan lebih mendalam 

mengenai bab kajian pustaka akan diuraikan sebagai berikut. 

 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan dasar pijakan bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian Pada penelitian ini, peneliti akan mengemukakan beberapa landasan 

teori yang berisi tentang: (1) hakekat belajar, (2) hakekat pembelajaran, (3) faktor-

faktor yang mempengaruhi belajar, (4) hasil belajar siswa, (5) aktivitas belajar 

siswa, (6) karakteristik siswa Sekolah Dasar, (7) pembelajaran matematika di 

Sekolah Dasar, (8) Pembelajaran berbasis teori belajar Dienes, (9) bahan 

manipulatif dalam pembelajaran matematika di Sekolah Dasar, (10) materi 

Pecahan Senilai di kelas IV, dan (11) penerapan pembelajaran berbasis teori 

belajar Dienes pada materi pecahan senilai. Berikut uraian selengkapnya: 

2.1.1 Hakekat Belajar 

Istilah belajar sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Namun 

dalam pembahasan belajar ini masing-masing pakar memiliki pemahaman dan 

definisi yang berbeda-beda. Gagne (1984) mengemukakan belajar adalah suatu 



15 

 

 
 

proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman 

(Dahar 2006: 2). Setiap individu menjadi dewasa (berubah perilakunya) karena 

belajar (pengalaman). Hal tersebut serupa dengan pendapat dari E.R. Hilgard 

(1962) bahwa belajar adalah suatu perubahan kegiatan reaksi terhadap 

lingkungan. Perubahan kegiatan yang dimaksud meliputi pengetahuan, kecakapan, 

tingkah laku. Ketiga hal tersebut akan didapat melalui latihan (Susanto 2013: 3). 

Hamalik (2003) mengatakan “Learning is defined as the modificator or 

strengthening of behavior through experiencing”. Menurutnya belajar 

menekankan pada proses suatu kegiatan bukan hanya hasil atau tujuan saja. 

Perubahan tingkah laku yang dihasilkan mencakup kebiasaan, afektif, dan 

psikomotor (Susanto 2013: 3). Pandangan yang senada juga dikemukakan oleh 

Slameto (2010: 2) bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Belajar juga sering diartikan sebagai penambahan, perluasan, dan 

pendalaman pengetahuan, nilai, sikap, dan ketrampilan. Secara konseptual, 

Fontana (1981) mengartikan belajar adalah suatu proses perubahan yang relatif 

tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman. Proses perubahan 

tersebut tidak diakibatkan karena pertumbuhan (Winataputra 2008: 1.8).  

Berdasarkan pendapat dari beberapa pakar pendidikan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan hasil perubahan perilaku yang mencakup 

afektif, kognitif dan psokomotor individu yang didapat melalui pengalaman. 
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2.1.2 Hakekat Pembelajaran 

Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas yakni belajar 

dan mengajar. Aktivitas belajar secara metodologi cenderung dominan pada 

siswa, sedangkan mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Namun 

dalam implementasinya pembelajaran sering diidentikkan dengan kata mengajar.  

Briggs (1992) mengemukakan “Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa 

yang mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga siswa itu memperoleh 

kemudahan dalam berinteraksi dengan lingkungan” (Rifa‟i 2012: 159). Gagne 

(1985) berpendapat bahwa pembelajaran berorintasi pada bagaimana siswa 

berperilaku sehingga menimbulkan adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan 

jangka panjang dimana hasil belajar itu memberikan kemampuan kepada siswa 

untuk melakukan berbagai penampilan (Rifa‟i 2012: 158). 

Pembelajaran juga diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang terprogam 

yang dilakukan guru untuk membuat siswa belajar, dengan memperhatikan 

sumber belajar yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ditentukan (Majid 2014: 

4). Piaget (1951) dalam Dimyati dan Mudjiono (2013: 14-5) menjelaskan bahwa 

pembelajaran terdiri dari empat langkah, yaitu menentukan topik yang dipelajari 

siswa, mengembangkan aktivitas siswa, menunjang proses pembelajaran, dan 

menilai pelaksanaan kegiatan. 

Pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa pembelajaran 

adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Dalam konsep tersebut terdapat 5 unsur penting dalam 
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pembelajaran, yakni : interaksi, siswa, pendidik, sumber belajar, dan lingkungan 

belajar. Interaksi memiliki makna yakni timbal balik atau saling mempengaruhi 

satu sama lain. Siswa ialah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan tertentu. Pendidik yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi 

sebagai guru, dosen, konselor, tutor, dan lain-lain yang sesuai dengan keahliannya 

berpartisipasi menyelenggarakan pendidikan. Sumber belajar diartikan sebagai 

segala sesuatu yang digunakan oleh siswa dan pendidik dalam proses 

pembelajaran. Sedangkan lingkungan belajar ialah lingkungan yang menjadi latar 

terjadinya proses belajar seperti lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan mengenai pembelajaran di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik (guru) dan siswa 

(siswa), dimana antar keduanya terjadi komunikasi dua arah dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Rifa‟i (2012: 81) mengemukakan faktor-faktor yang memberikan 

kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi internal dan eksternal 

siswa. Kondisi internal mencakup kondisi fisik (kesehatan tubuh), kondisi psikis 

(kemampuan intelektual dan emosional) serta kondisi sosial. Sedangkan faktor 

eksternal mencakup variasi dan tingkat kesulitan materi belajar (stimulus) yang 

dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya 

belajar. Kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi kesiapan, proses dan hasil 
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belajar siswa. Belajar yang berhasil mempersyaratkan pendidik memperhatikan 

faktor internal dan eksternal siswa . 

Gestalt  menyatakan bahwa  hasil belajar siswa dipengaruhi oleh siswa itu 

sendiri (faktor internal) dan lingkungannya (faktor eksternal). Faktor dari dalam 

diri siswa itu sendiri meliputi : kemampuan berpikir, motivasi, minat, kesiapan 

siswa baik dalam jasmani maupun rohani. Sedangkan faktor dari lingkungan yaitu 

: sarana dan prasarana, kompetensi guru, kreativitas guru, sumber belajar, metode 

serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat (Susanto 2013: 12). 

Pendapat yang senada dikemukakan oleh Wasliman (2007: 158) bahwa 

hasil belajar yang dicapai siswa merupakan interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhi yakni faktor internal dan  faktor eksternal (Susanto 2013: 12). 

Cakupan faktor internal dan eksternal menurut Wasliman tidak jauh berbeda 

dengan yang dikemukakan oleh Gestalt. Wasliman (2007: 159) menyatakan 

“Sekolah merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan hasil belajar siswa. 

Semakin tinggi kemampuan belajar siswa dan kualitas pengajaran di sekolah, 

maka semakin tinggi pula hasil belajar siswa” (Susanto 2013: 12). 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

secara umum faktor yang mempengaruhi belajar yaitu faktor internal dan 

eksternal. Keduanya dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, sehingga akan 

diperoleh perbedaan hasil dari setiap individu. Pengaruh antarfaktor belajar 

tersebut sangat besar bagi hasil belajar siswa. Oleh karena itu, kerjasama yang 

baik antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat diperlukan. 
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Slameto (2010: 54-72) menggolongkan faktor-faktor yang memengaruhi 

belajar yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern merupakan faktor yang 

berasal dari dalam diri siswa yang memengaruhi belajarnya. Faktor intern terdiri 

dari tiga aspek, yang meliputi: faktor jasmaniah, psikologis, dan kelelahan. 

Berikut uraian dari masing-masing faktor: 

(1) Jasmaniah 

Faktor jasmaniah merupakan faktor yang berkaitan dengan kondisi fisik 

siswa. Faktor jasmaniah meliputi kesehatan dan cacat tubuh. 

(2) Psikologis 

Faktor psikologis yaitu faktor yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan 

siswa. Faktor psikologis terdiri atas inteligensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, dan kesiapan. 

(3) Kelelahan  

Kelelahan merupakan suatu kondisi menurunnya ketahanan tubuh, baik 

dari aspek jasmani maupun psikis. Kelelahan jasmani ditunjukkan dengan 

lemahnya badan dan timbulnya kecenderungan untuk membaringkan 

badan, sedangkan kelelahan psikis ditandai dengan kelesuan dan 

kebosanan, sehingga menurunkan semangat dan minat seseorang terhadap 

suatu kegiatan. 

Faktor ekstern adalah semua faktor di luar diri siswa yang memengaruhi 

proses belajarnya. Faktor ekstern meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di 

bawah ini dijelaskan mengenai masing-masing faktor ekstern secara lebih rinci, 

yaitu sebagai berikut: 
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(1) Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan awal siswa. Siswa belajar 

dengan kedua orang tuanya. Keberadaan keluarga berpengaruh terhadap 

proses belajar siswa. Faktor tersebut meliputi cara mendidik, relasi 

antaranggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, pengertian orang 

tua, dan latar belakang kebudayaan. 

(2) Sekolah 

Faktor sekolah yang memengaruhi belajar siswa meliputi: metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, siswa dengan siswa, 

disiplin sekolah, pelajaran dan waktu  sekolah, standar pelajaran, keadaan 

gedung, metode belajar, serta tugas rumah.  

(3) Masyarakat 

Masyarakat merupakan lingkungan dimana siswa berada. Faktor 

masyarakat berperan penting dalam menentukan  keberhasilan belajar 

siswa. Lingkungan yang baik akan mendidik anak menjadi anak yang baik 

dan juga sebaliknya. Keberadaan lingkungan yang memengaruhi belajar 

siswa meliputi: kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman 

bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

2.1.4  Hasil Belajar Siswa 

Dalam proses pembelajaran selalu ada tiga hal, yaitu input (masukan) 

berupa siswa, process (proses) berlangsungnya pembelajaran, dan pembelajaran 

yang akhirnya menghasilkan suatu output (keluaran) berupa lulusan yang 
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memperoleh hasil belajar yang diinginkan, termasuk juga outcome yaitu lulusan 

dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh. 

Sudjana (2013: 22) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Kingsley dalam Sudjana (2013: 22) membagi tiga macam hasil 

belajar, yakni (1) ketrampilan dan kebiasaan, (2) pengetahuan dan pengertian, dan 

(3) sikap dan cita-cita. Masing-masing jenis hasil belajar dapat diisi dengan bahan 

yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Sedangkan Gagne membagi lima kategori 

hasil belajar, yakni (1) informasi verbal, (2) ketrampilan intelektual, (3) strategi 

kognitif, (4) sikap, dan (5) keterampilan motoris. Dalam sistem pendidikan 

nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan 

instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang 

secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah 

afektif, dan ranah psikomotoris. 

Nawawi menyatakan bahwa hasil belajar merupakan tingkat keberhasilan 

siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor 

yang diperoleh dari tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu (Susanto 

2013: 5). Rifa‟i (2012: 69) menyatakan bahwa “hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar”. 

Aspek-aspek perubahan perilaku yang diperoleh bergantung pada apa yang 

dipelajari oleh siswa. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami tentang 

pengertian hasil belajar, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, 



22 

 

 
 

baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar.  

2.1.5 Aktivitas Belajar 

Slameto, (2010: 36) dalam proses pembelajaran, guru perlu menimbulkan 

aktivitas siswa dalam berpikir maupun berbuat. Penerimaan pelajaran jika dengan 

aktivitas siswa sendiri, kesan itu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan, 

diolah kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk yang berbeda. Siswa akan 

bertanya, mengajukan pendapat, berdiskusi dengan guru. Dalam berbuat siswa 

dapat menjalankan perintah, melaksanakan tugas, membuat grafik, diagram, inti 

sari dari pelajaran yang disajikan. Bila siswa menjadi partisipasi yang aktif, maka 

ia memiliki ilmu atau pengetahuan itu dengan baik. 

Suhana (2014: 21) proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh 

aspek psikofisis siswa baik jasmani maupun rohani, sehingga akselerasi 

perubahan perilakunya dapat terjadi secara cepat, tepat, mudah, dan benar, baik 

berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

Aktivitas dalam belajar dapat memberikan nilai tambah bagi siswa, 

terlebih dalam pembelajaran matematika, yakni : 

Ada banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan siswa di sekolah, tidak 

cukup hanya mendengarkan dan mencatat saja. Paul B. Diedrich dalam Sardiman 

(2014: 101) membagi aktivitas belajar ke dalam 8 kelompok, sebagai berikut:  

(1) Kegiatan-kegiatan visual, misalnya membaca, memperhatikan gambar 

demonstrasi, mengamati orang lain bekerja, percobaan; 
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(2) Kegiatan-kegiatan lisan, misalnya mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi; 

(3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan, misalnya mendengarkan penyajian 

bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan 

musik; 

(4) Kegiatan-kegiatan menulis, misalnya menulis cerita, laporan, karangan, 

rangkuman; 

(5) Kegiatan-kegiatan menggambar, misalnya menggambar, membuat grafik, 

peta, diagram; 

(6) Kegiatan-kegiatan metrik, misalnya melakukan percobaan, memilih alat-

alat, melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan 

permainan, menari, dan berkebun; 

(7) Kegiatan-kegiatan mental, misalnya merenung, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan, mengambil 

keputusan; 

(8) Kegiatan-kegiatan emosional, misalnya minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Berdasarkan pemaparan tentang aktivitas di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan aktivitas belajar siswa merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menunjang tercapainya keefektifan proses belajar mengajar, yang pada akhirnya 

akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yang bersangkutan. Aktivitas harus 

selalu ada dalam kegiatan pembelajaran, sehingga guru harus merancang 
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pembelajaran yang dapat membuat siswa untuk aktif. Pembelajaran Berbasis 

Teori Belajar Dienes dapat mengefektifkan aktivitas belajar siswa. 

2.1.6  Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Setiap manusia secara psikologis mengalami tahap pertumbuhan dan 

perkembangan, begitu pula anak seusia sekolah dasar. Satu hal yang tidak boleh 

dilupakan oleh guru SD yakni guru hendaknya memahami karakteristik siswa 

yang akan diajarnya. Rifa‟i (2012: 3) mengatakan bahwa “Karakteristik dan 

perilaku yang diperoleh siswa sebelum mengikuti pembelajaran baru umumnya 

akan mempengaruhi kesiapan belajar dan cara-cara mereka belajar.” Masa usia 

dini merupakan masa yang pendek namun merupakan masa terpenting bagi 

kehidupan seseorang. Pada masa ini, seluruh potensi yang dimiliki anak perlu 

dikembangkan secara optimal. Hal tersebut bisa tercapai apabila guru mampu 

memahami karakteristik siswa SD dengan baik. 

Siswa sekolah dasar mengalami masa transisi dari sekolah taman kanak-

kanak (TK) ke sekolah dasar. Jelas karakter siswa kelas rendah (1-3) berbeda 

dengan siswa kelas tinggi (4-6). Tahap periode perkembangan ini berkaitan 

dengan tahapan perkembangan kognitif siswa pada setiap kelompok umurnya. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Piaget (1950) yang menyatakan bahwa 

setiap tahapan perkembangan kognitif tersebut mempunyai karakteristik yang 

berbeda secara garis besarnya dikelompokkan menjadi empat tahap (Susanto 

2013: 77), yaitu :  

(1) Tahap sensori motor (usia 0-2 tahun), pada tahap ini anak belum 

memasuki usia sekolah. 
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(2) Tahap pra-operasional (2-7 tahun), pada tahap ini kemampuan skema 

kognitifnya masih terbatas. Siswa suka meniru perilaku orang lain. 

Perilaku yang ditiru terutama perilaku orang lain (khususnya orang tua dan 

guru) yang pernah ia lihat ketika orang lain merespon terhadap perilaku 

orang, keadaan, dan kejadian yang dihadapi pada masa lampau. Siswa 

mampu menggunakan kata-kata yang benar dan mampu pula 

mengekspresikan kalimat-kalimat pendek secara efektif. 

(3) Tahap operasional konkret (7-11 tahun), pada tahap ini siswa sudah mulai 

memahami aspek-aspek kumulatif materi, misalnya volume dan jumlah; 

mempunyai kemampuan memahami cara mengkombinasikan beberapa 

golongan benda yang bervariasi tingkatannya. Selain itu, siswa sudah 

mampu berpikir sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa-peristiwa 

yang konkret. 

(4) Tahap operasional formal (11-15 tahun), pada tahap ini 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. Misalnya kapasitas 

merumuskan hipotesis, dan menggunakan prinsip-prinsip abstrak. Prinsip 

abstrak inilah yang membuat siswa mampu mempelajari materi pelajaran 

yang abstrak seperti agama dan matematika. 

Berdasarkan teori Piaget tersebut, siswa usia sekolah dasar berada pada 

tahap operasional konkret, dimana siswa sudah mampu mengoperasionalkan 

berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda konkret dan belum bisa 



26 

 

 
 

berpikir secara abstrak. Hal ini yang menyebabkan sulitnya membelajarkan materi 

pecahan senilai pada siswa kelas IV SD karena materi tersebut bersifat abstrak. 

Oleh karena itu diperlukan strategi pembelajaran yang tepat untuk membelajarkan 

materi tersebut agar materi tersebut dapat tersampaikan dengan baik sehingga 

membawa dampak yang baik pada aktivitas dan hasil belajar siswa pada pelajaran 

matematika. 

Menurut Sumantri dan Syaodih (2008: 6.3-4), karakteristik perkembangan 

siswa sekolah dasar terbagi menjadi empat macam yaitu senang bermain, 

bergerak, bekerja secara kelompok, dan memeragakan sesuatu secara langsung 

(Herlina, 2015). 

Karakterisitk pertama siswa sekolah dasar, yaitu senang bermain. Guru 

harus menyajikan pembelajaran yang bermuatan permainan. Permainan dalam 

proses pembelajaran dapat menarik minat siswa untuk memperhatikan dan 

memahami materi pelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih 

bermakna bagi siswa.  

Karakteristik kedua siswa sekolah dasar, yaitu senang bergerak. Tidak 

seperti orang dewasa yang dapat duduk berjam-jam, siswa sekolah dasar dapat 

duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru dituntut 

untuk merancang model pembelajaran yang memungkinkan siswa terlibat aktif 

dalam pembelajaran.  

Karakteristik ketiga siswa sekolah dasar, yaitu senang bekerja dalam 

kelompok. Melalui pembelajaran seperti ini, diharapkan siswa dapat berbaur 

dengan kelompoknya dan belajar bagaimana bersosialisasi dengan individu 
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lainnya, serta pada akhirnya siswa dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Karakteristik keempat siswa sekolah dasar, yaitu senang merasakan atau 

melakukan atau memeragakan sesuatu secara langsung. Berdasarkan 

perkembangan kognitif, usia siswa sekolah dasar memasuki tahap operasi konkret. 

Hal ini menjadikan siswa senang belajar dengan terlibat secara langsung dalam 

proses pembelajaran, karena materi pelajaran akan lebih mudah dipahami saat 

siswa melaksanakan sendiri apa yang ia pelajari. 

Berdasarkan karakteristik yang telah disebutkan, guru perlu mengajak 

siswa untuk berinteraksi dengan lingkungannya (benda-benda konkret dan teman 

sebaya). Interaksi tersebut dapat mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar di 

kelas. Interaksi yang dikemas dalam permainan dapat membuat pembelajaran 

menjadi bermakna, karena siswa terlibat langsung dalam pembelajaran. 

2.1.7 Pembelajaran Konvensional 

Arti konvensional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

tradisional. Majid (2014: 165) mengemukakan bahwa pembelajaran konvensional 

diartikan sebagai pembelajaran dalam konteks klasikal yang sudah terbiasa 

dilakukan dengan sifatnya berpusat pada guru, sehingga pelaksanaanya kurang 

memerhatikan keseluruhan situasi belajar (non belajar tuntas). 

Djamarah (1996), metode pembelajaran konvensional adalah metode 

pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode ceramah, karena sejak 

dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru 

dengan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Dalam pembelajaran 

sejarah metode konvensional ditandai dengan ceramah yang diiringi dengan 
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penjelasan, serta pembagian tugas dan latihan. Freire (1999), memberikan istilah 

terhadap pengajaran seperti itu sebagai suatu penyelenggaraan pendidikan ber 

“gaya bank” penyelenggaraan pendidikan hanya dipandang sebagai suatu aktivitas 

pemberian informasi yang harus “ditelan” oleh siswa, yang wajib diingat dan 

dihafal. 

Solihatin Raharjo dalam Susanto (2013: 93), menyebutkan bahwa dalam 

pembelajaran di sekolah dasar saat ini, guru masih menganggap siswa sebagai 

objek dan bukan sebagai subjek dalam pembelajaran, sehingga guru dalam proses 

pembelajaran masih mendominasi aktivitas belajar. Siswa hanya menerima 

informasi dari guru secara pasif. Solihatin menyebutkan kelemahan-kelemahan di 

lapangan, antara lain ditemukan sebagai berikut: a) model pembelajaran 

konvensional/ceramah; b) siswa hanya dijadikan objek pembelajaran; c) 

pembelajaran yang berlangsung cenderung tidak melibatkan pengembangan 

pengetahuan siswa, karena guru selalu mendominasi pembelajaran (teacher 

centered), akibatnya proses pembelajaran sangat terbatas, sehingga kegiatan 

pembelajaran hanya diarahkan pada mengetahui (learning to know), ke arah 

pengembangan aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif serta psikomotor; d) 

pembelajaran bersifat hafalan semata sehingga kurang bergairah dalam belajar; 

dan e) dalam proses pembelajaran proses interaksi searah hanya dari guru ke 

siswa. 

Berdasarkan penjelasan pembelajaran konvensional di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang bersifat 

tradisional di mana pembelajaran tersebut masih berpusat pada guru sehingga 

menyebabkan siswa menjadi pasif dalam belajar.  
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2.1.8 Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Muhsetyo (2008: 1.26) pembelajaran matematika adalah proses pemberian 

pengalaman belajar siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga 

siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. 

Sedangkan salah satu komponen untuk menentukan ketercapaian kompetensi ialah 

penggunaan strategi dalam pembelajaran matematika.  

Susanto (2013: 186) pembelajaran matematika ialah suatu proses belajar 

mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir 

siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat 

meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya 

meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. 

Menurut teori kognitif, anak usia sekolah dasar termasuk dalam tahap 

operasional konkret dimana pada umumnya anak mengalami kesulitan dalam 

memahami matematika yang bersifat abstrak. Karena keabstrakannya itulah 

matematika relatif tidak mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar. Oleh karena 

itu guru hendaknya menggunakan benda-benda konkret dalam pembelajaran 

matematika supaya materi yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa lebih 

mudah. 

Mengajarkan matematika di sekolah dasar memang tidak mudah. Guru 

diharapkan mampu merancang pembelajaran yang bermakna, sehingga 

pembelajaran matematika mudah dipahami siswa. Selain itu pembelajaran 

matematika yang diterapkan oleh guru hendaknya melibatkan dan mengaktifkan 



30 

 

 
 

siswa dalam proses menemukan konsep-konsep matematika, sehingga siswa 

mampu mengembangkan kompetensi-kompetensi matematika seperti yang 

terdapat dalam kurikulum matematika. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa   

pembelajaran matematika di sekolah dasar merupakan suatu proses belajar 

mengajar yang sengaja dibangun sehingga memungkinkan siswa dapat belajar 

matematika. Guru perlu menciptakan lingkungan belajar sesuai tujuan dan 

kompetensi pembelajaran matematika dengan cara membangun situasi 

pembelajaran yang menyenangkan dan memungkinkan siswa aktif membentuk, 

menemukan, dan mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya. 

2.1.9 Pembelajaran Berbasis Teori Belajar Dienes 

Aisyah (2008: 2-7) Zoltan P. Dienes (1960) adalah seorang 

matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran 

terhadap anak. Dasar teorinya bertumpu pada teori Piaget (1950), dan 

pengembangannya diorientasikan pada anak-anak, sedemikian rupa sehingga 

sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi anak yang mempelajari 

matematika. 

Dienes (Ruseffendi, 1992: Aisyah, 2008: 2-7) berpendapat bahwa pada 

dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur memisah-

misahkan hubungan-hubungan diantara struktur-struktur dan mengkategorikan 

hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Dienes mengemukakan bahwa 

tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang 
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konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda-

benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila 

dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. 

Konsep-konsep matematika dipelajari menurut tahap-tahap tertentu. 

Terdapat enam tahap yang berurutan dalam belajar matematika menurut Dienes  

(Aisyah, 2008: 2-9), yaitu : 

(1) Permainan bebas (free play) 

Permainan bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktivitasnya tidak 

terstruktur dan tidak diarahkan. Siswa diberi kebebasan untuk mengatur 

benda. Dalam tahap ini siswa mulai membentuk struktur mental dan 

struktur sikap dalam mempersiapkan diri untuk memahami konsep yang 

sedang dipelajari. 

(2) Permainan yang menggunakan aturan (games) 

Permainan yang sudah disertai aturan ini membimbing siswa untuk mulai 

meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. 

(3) Permainan kesamaaan sifat (searching for communalities).  

Permainan kesamaan sifat ini mengarahkan siswa untuk menemukan 

kesamaan sifat dalam permainan yang sedang diikuti. 

(4) Permainan representasi (representation) 

Representasi adalah tahap pengambilan sifat dari beberapa situasi yang 

sejenis. Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu 

setelah mereka berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat 

dalam situasi yang dihadapinya itu. 
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(5) Permainan dengan simbolisasi (symbolization).  

Pada tahap ini siswa merumuskan representasi konsep dengan 

menggunakan simbol matematika. 

(6) Formalisasi (formalization).  

Dalam tahap ini siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat baru konsep 

yang telah dipelajari dan mampu membuktikan teorema. 

Berhubungan dengan tahap belajar, siswa dihadapkan pada permainan 

yang terkontrol. Penggunaan permainan disesuaikan dengan teori belajar Dienes 

dalam pembelajaran matematika diharapkan dapat membuat pelajaran matematika 

lebih menyenangkan dan membantu siswa agar dapat menguasai materi dengan 

lebih mudah. Sedangkan peranan guru ialah mengatur proses belajar siswa dalam 

memahami bentuk aturan-aturan susunan benda sehingga permainan yang 

dilakukan siswa tidak hanya menjadi permainan yang tak berarti. Guru menjadi 

fasilitator sehingga siswa mampu mengubah fase manipulasi benda konkret ke 

dalam fase simbolisasi. 

2.1.10 Bahan Manipulatif dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah 

Dasar 

Pembelajaran matematika akan lebih mudah dipahami siswa apabila guru 

dalam menanamkan konsep matematika menggunakan media. Muhsetyo (2008: 

2.3) media adalah alat bantu pembelajaran yang secara sengaja dan terencana 

disiapkan atau disediakan guru untuk mempresentasikan dan/atau menjelaskan 

bahan pelajaran, serta digunakan siswa untuk dapat terlibat langsung dengan 

pembelajaran matematika. Media dalam pembelajaran matematika dapat berupa 

bahan manipulatif. Bahan-bahan tersebut dapat dipegang, dipindah-pindah, 
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dipasang, dibolak-balik, ditata/diatur, dilipat/dipotong oleh siswa sehingga dapat 

disebut sebagai bahan manipulatif, yaitu bahan yang dapat “dimain-mainkan” 

dengan tangan.  

Muhsetyo (2008: 2.20) bahan manipulatif berfungsi untuk 

menyederhanakan konsep yang sulit/sukar, menyajikan  bahan yang relatif abstrak 

menjadi lebih nyata, menjelaskan pengertian atau konsep secara lebih konkret, 

menjelaskan sifat-sifat tertentu yang terkait dengan operasi hitung dan sifat-sifat 

bangun geometri, serta memperlihatkan fakta-fakta. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Paticia S. Moyer-

Packenham dan Arla Wesrernskow dari Utah State University, Logan UT, USA 

tahun 2013 yang berjudul “Effect of Virtual Manipulative on Student Achievement 

and Mathematics Learning” menyatakan bahwa benda manipulatif dirancang 

untuk menghubungkan representasi yang sifatnya abstrak, tindakan siswa, dan 

representasi simbolik untuk memahami konsep-konsep matematika dan 

mendorong siswa agar lebih fokus pada pelajaran matematika. Pengaruh benda 

manipulatif diantaranya adalah memfokuskan perhatian siswa terhadap objek 

matematika dan proses belajarnya, meningkatkan kreatifitas siswa untuk mencari 

solusi terhadap suatu permasalahan, menghubungkan stimultan, dan memotivasi 

siswa dalam mengikuti pelajaran matematika. 

Salah satu bentuk bahan manipulatif untuk menjelaskan materi pecahan 

senilai ialah kertas. Bahan kertas ini mudah diperoleh dengan warna yang 

beragam, misalnya ialah kertas manila. Pecahan senilai dapat ditunjukkan dengan 

potongan kertas memanjang atau potongan kertas dalam bangun geometris, 
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misalnya, dengan menggunakan potongan kertas memanjang, dapat ditunjukkan 

pecahan-pecahan senilai, misalnya: 

 

 

 

  

 

  

 

Gambar 2.1 Puzzle pecahan senilai 

Dengan menggunakan pola, dapat dikembangkan bentuk-bentuk pecahan 

senilai, yaitu : 

 

Berdasarkan penjelasan di atas diharapkan bahan manipulatif yang berupa 

potongan-potongan kertas tersebut dapat membantu siswa dalam memahami 

konsep pecahan senilai. Dengan demikian siswa dapat secara aktif menemukan 

dan mengkonstruksi sendiri pengetahuannya sehingga nantinya membawa 

dampak pada hasil belajar siswa. 

2.1.11 Materi Pecahan Senilai di Kelas IV 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini yakni materi pecahan senilai. 

Materi ini terdapat di kelas IV semester 2; Standar Kompetensi 2: Menggunakan 

pecahan dalam pemecahan masalah; Kompetensi Dasar 6.2: Menyederhanakan 
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berbagai bentuk pecahan. Dalam pecahan dikenal pecahan-pecahan senilai, 

artinya pecahan-pecahan tersebut memiliki nilai yang sama meskipun dituliskan 

dalam bentuk pecahan yang berbeda. Berikut ini uraian mengenai materi pecahan 

senilai: 

 

Contoh pecahan-pecahan senilai ditunjukkan dengan garis horisontal 

putus-putus. Dari garis bilangan tersebut diperoleh: 

Pecahan  berada dalam satu garis putus-putus. 

Pecahan  berada dalam satu garis putus-putus. 

Pecahan  berada dalam satu garis putus-putus. 

Pecahan  berada dalam satu garis putus-putus. 

Pecahan  berada dalam satu garis putus-putus. 

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa: 

Pecahan  disebut dengan pecahan senilai. 

Pecahan  disebut dengan pecahan senilai  

Pecahan  disebut dengan pecahan senilai. 

Pecahan  disebut dengan pecahan senilai. 
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Pecahan  disebut dengan pecahan senilai. 

2.1.12 Penerapan Pembelajaran Berbasis Teori Belajar Dienes pada Materi 

Pecahan Senilai 

Pembelajaran Berbasis Teori Belajar Dienes pada materi Pecahan Senilai 

yang hendak diterapkan ialah tahap Permainan Bebas (Free Play) sampai tahap 

Permainan dengan Simbolisasi (Symbolization). Penjelasan lebih lanjut ialah 

sebagai berikut ini: 

(1) Permainan bebas (free play) 

Permainan bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktivitasnya tidak 

terstruktur dan tidak diarahkan. Siswa diberi kebebasan untuk mengatur 

benda. Dalam tahap ini siswa mulai membentuk struktur mental dan 

struktur sikap dalam mempersiapkan diri untuk memahami konsep yang 

sedang dipelajari. Penerapan permainan bebas dalam penelitian ini yaitu 

dengan menginstruksikan siswa secara berpasangan menyusun puzzle yang 

telah dipersiapkan guru di dalam sebuah amplop. 

 

Gambar 2.2 Puzzle tampak depan setelah disusun 

(2) Permainan yang menggunakan aturan (games) 

Permainan yang sudah disertai aturan ini membimbing siswa untuk mulai 

meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. 
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Penerapan permainan yang menggunakan aturan dalam penelitian ini yaitu 

dengan menyuruh siswa untuk mengelompokkan potongan-potongan 

puzzle yang memiliki ukuran yang sama. Setelah dikelompokkan, siswa 

menuliskan nilai pecahan pada potongan-potongan puzzle yang telah 

dikelompokkan. 

 

Gambar 2.3 Puzzle setelah dituliskan nilainya 

(3) Permainan kesamaan sifat (searching for communalities).  

Permainan kesamaan sifat ini mengarahkan siswa untuk menemukan 

kesamaan sifat dalam permainan yang sedang diikuti. Penerapan 

permainan kesamaan sifat dalam penelitian ini adalah siswa menyusun 

kembali potongan-potongan puzzle tersebut, kemudian siswa dibimbing 

untuk menemukan kesamaan sifat dalam konsep pecahan senilai. 

(4) Permainan representasi (representation) 

Representasi adalah tahap pengambilan sifat dari beberapa situasi yang 

sejenis. Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu 

setelah mereka berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat 

dalam situasi yang dihadapinya itu. Penerapan permainan representasi 

adalah dengan membimbing siswa untuk menentukan bahwa pecahan akan 



38 

 

 
 

bernilai sama jika pembilang dan penyebut dari suatu pecahan dikali atau 

dibagi dengan angka yang sama.  

(5) Permainan dengan simbolisasi (symbolization).  

Pada tahap ini siswa merumuskan representasi konsep dengan 

menggunakan simbol matematika. Simbolisasi dalam penelitian ini adalah 

menggunakan rumus : 

   atau    

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang penerapan pembelajaran berbasis Teori Belajar Dienes 

dalam pembelajaran matematika belum banyak dikaji dan dilakukan. Hal tersebut 

mengundang perhatian untuk meneliti lebih lanjut lagi.  

Wardani (2012) dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga berjudul “Efektifitas Penerapan Permainan Menggunakan Aturan 

Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Matematika Kelas IV Semester 1 di SD 

Negeri Kawengen 02 Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 

2011/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sigrnifikan 0,008 < 0,05 dan 

thitung sebesar 2,751 > ttabel 2,0095. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diartikan 

bahwa penerapan Permainan Menggunakan Aturan efektif terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas IV SD yang dibuktikan dengan rata-rata untuk kelompok 

eksperimen yaitu sebesar 80,60 dan rata-rata kelompok kontrol yaitu sebesar 

70,96.  
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Satriawati (2012) dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah dasar 

Universitas Kristen Satya Wacana berjudul “Efektivitas Penerapan Teori Belajar 

Dienes Melalui Metode Penemuan Terbimbing pada Mata Pelajaran Matematika 

Kelas V Semester Genap Tahun Ajaran 2011/2012 Sekolah Dasar Gugus 

Kanigoro”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa signifikansi hasil uji t 0,000, dan 

hasil signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan efektivitas yang signifikan pada penerapan teori belajar Dienes dalam 

pelajaran Matematika antara metode penemuan terbimbing dengan role playing 

pada siswa kelas V Semester Genap Tahun Ajaran 2011/2012 Sekolah Dasar 

Gugus Kanigoro Salatiga. Dari analisis deskriptif yang menyatakan bahwa rata-

rata kelompok eksperimen 69,59 dan lebih tinggi dari rata-rata kelompok kontrol 

57,83, maka penerapan teori belajar Dienes melalui metode penemuan terbimbing 

lebih efektif dibandingkan penerapan teori Dienes melalui metode role playing. 

Wassahua (2014) dari Program Studi Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon berjudul “Aplikasi Teori 

Dienes dalam Meningkatkan Kemampuan Representasi Siswa Sekolah Dasar”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan kemampuan 

representasi antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

penerapan teori Dienes dan siswa yang mengikuti pembelajaran biasa. Lebih jauh 

lagi, peningkatan kemampuan representasi matematika siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan penerapan teori Dienes lebih baik daripada 

siswa yang mengikuti pembelajaran biasa. 

Atiqoh (2014) dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Sains 

dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang 

berjudul “Efektifitas Pembelajaran Berbasis Teori Belajar Zoltan Paul Dienes 
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Terhadap Pemahaman Konsep Teorema Pythagoras Siswa VIII SMP”. 

Berdasarkan hasil analisis data N-gain pemahaman konsep teorema Pythagoras 

diperoleh bahwa rata-rata skor N-gain siswa kelas eksperimen (0,762) lebih tinggi 

daripada rata-rata skor N-gain kelas kontrol (0,614). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis teori belajar Dienes lebih efektif 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional ditinjau dari pemahaman 

konsep teorema Pythagoras.  

Keempat penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti yaitu dalam penelitian sama-sama menerapkan model 

pembelajaran berbasis Teori Belajar Dienes di sekolah dasar. Sedangkan satu 

penelitian diterapkan pada siswa SMP. Namun hasil penelitian diantara kedua 

subyek penelitian tidak jauh berbeda dan menunjukkan persamaan hasil yaitu 

bahwa pembelajaran berbasis teori belajar Dienes lebih efektif dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional. Penelitian-penelitian tersebut memiliki 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada materi yang 

akan diajarkan dalam penelitian berbeda, yakni penelitian kali ini mengangkat 

materi pecahan senilai pada mata pelajaran matematika di sekolah dasar. 

 

2.3  Kerangka Berpikir 

Mengajarkan matematika di sekolah dasar memang tidak mudah. Guru 

diharapkan mampu mengemas pembelajaran yang bersifat abstrak tersebut agar 

bisa dipahami dengan mudah oleh siswa. Siswa usia sekolah dasar termasuk 

dalam tahap berpikir operasional konkret di mana anak mengalami kesulitan 

dalam memahami konsep matematika yang bersifat abstrak. Salah satu cara agar 
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konsep matematika mudah dipahami oleh siswa adalah guru dalam menanamkan 

konsep matematika menggunakan media (bahan manipulatif) yang bersifat 

konkret. 

Diantara sekian banyak materi matematika, salah satu materi yang bersifat 

abstrak ialah pecahan senilai. Pada umumnya materi tersebut diajarkan dengan 

model konvensional ceramah tanpa dibantu dengan penggunaan alat peraga. 

Pembelajaran matematika yang seperti itulah yang membuat siswa sulit 

memahami konsep pecahan senilai. Sebagai dampaknya ialah hasil belajar dan 

aktivitas siswa menjadi rendah. Kondisi tersebut dialami oleh siswa kelas IV di 

SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal. Melihat permasalahan tersebut, perancangan 

sekaligus pelaksanaan proses pembelajaran matematika harus dilakukan secara 

matang sehingga tujuan dapat tercapai, salah satunya adalah dengan menerapkan 

pembelajaran matematika berbasis teori belajar Dienes. 

Teori Belajar Dienes menitikberatkan pembelajaran matematika pada 

permainan. Pembelajaran yang dikemas dengan menarik dan menyenangkan 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa. Dalam 

membelajarkan materi pecahan senilai siswa dihadapkan pada situasi permainan 

dimana siswa secara aktif berinteraksi dengan bahan manipulatif supaya siswa 

dapat lebih mudah dalam memahami konsep pecahan senilai. Jika pembelajaran 

tersebut dirancang dan dilaksanakan dengan baik akan membawa dampak pada 

meningkatnya hasil belajar dan aktivitas belajar siswa. Hasil belajar adalah 

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Aktivitas 
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merupakan suatu proses yang terpadu antara aspek fisiologis, intelektual, sosial, 

emosional, dan moral yang saling berpengaruh. 

Dalam penelitian ini peneliti hendak mengujicobakan pembelajaran 

berbasis teori belajar Dienes pada kelas eksperimen dan model pembelajaran 

konvensional pada kelas kontrol. Peneliti hendak membandingkan aktivitas dan 

hasil belajar antara kelas yang diberi perlakuan dan yang tidak. Adanya perbedaan 

aktivitas dan hasil belajar diantara dua kelas tersebut, diharapkan dapat memberi 

masukan bagi guru sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi masalah dalam 

pembelajaran matematika khususnya materi pecahan senilai, sehingga tujuan 

pembelajaran matematika kedepannya dapat tercapai secara optimal. Dari uraian 

tersebut, dapat digambarkan alur pemikirannya yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Berpikir 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono 2013: 99). Riduwan (2013 : 37) hipotesis adalah 

jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya melalui 

penelitian ilmiah. 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

Ho1:  Tidak ada perbedaan aktivitas belajar pecahan senilai pada siswa kelas IV  

antara yang menggunakan pembelajaran berbasis teori belajar Dienes dan 

yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Ha1:  Ada perbedaan aktivitas belajar pecahan senilai pada siswa kelas IV antara 

yang menggunakan pembelajaran berbasis teori belajar Dienes dan yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Ho2 :  Pembelajaran berbasis teori belajar Dienes tidak efektif terhadap aktivitas 

belajar siswa kelas IV materi pecahan senilai. 

Ha2:  Pembelajaran berbasis teori belajar Dienes efektif terhadap aktivitas 

belajar siswa kelas IV materi pecahan senilai. 

Ho3:  Tidak ada perbedaan hasil belajar pecahan senilai pada siswa kelas IV 

antara yang menggunakan pembelajaran berbasis teori belajar Dienes dan 

yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Ha3:  Ada perbedaan hasil belajar pecahan senilai pada siswa kelas IV antara 

yang menggunakan pembelajaran berbasis teori belajar Dienes dan yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 
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Ho4 :  Pembelajaran berbasis teori belajar Dienes tidak efektif terhadap hasil 

belajar siswa kelas IV materi pecahan senilai. 

Ha4: Pembelajaran berbasis teori belajar Dienes efektif terhadap hasil belajar 

siswa kelas IV materi pecahan senilai. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian merupakan kajian ketiga dalam penelitian. Pada bagian 

pendahuluan akan dijelaskan mengenai (1) desain penelitian, (2) variabel 

penelitian, (3) populasi dan sampel, (4) teknik pengumpulan data, (5) instrumen 

penelitian, dan (6) teknik analisis data. Pembahasan lebih mendalam mengenai 

bab metode penelitian akan diuraikan sebagai berikut. 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen yang 

menggunakan quasi experimental design sebagai desain penelitiannya. Quasi 

experimental design merupakan eksperimen yang mempunyai kelompok kontrol, 

tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar 

yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono 2013: 116). Bentuk 

Quasi experimental design yang digunakan adalah nonequivalent control group 

design. Desain ini hampir sama dengan pretest-posttest control group design, 

hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak 

dipilih secara random yang ditandai dengan garis putus-putus pada bagan di 

bawah ini: 

 

 

 

O1       X         O2 

 

O3          O4 
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Keterangan: 

O1  = keadaan awal kelas eksperimen 

O3  = keadaan awal kelas kontrol 

X  =  perlakuan yang diberikan, yaitu pembelajaran berbasis teori belajar 

Dienes. 

O2  = hasil penilaian kelas eksperimen setelah mendapatkan perlakuan  

O4 = hasil penilaian kelas kontrol tanpa perlakuan  

Sebelum penelitian dilakukan, kelas eksperimen dan kontrol melaksanakan 

tes awal. Nilai hasil tes awal digunakan untuk mengetahui keadaan awal dari 

kedua kelas. Apabila kedua kelas memiliki keadaan awal yang sama (kemampuan 

awal kedua kelas relatif sama), maka kedua kelas tersebut layak untuk diteliti. 

Selain itu, nilai tes awal juga digunakan untuk menguji keefektifan pembelajaran 

matematika berbasis teori belajar Dienes secara empiris. Setelah tes awal 

dilakukan, barulah dimulai proses pembelajaran di kedua kelas. Pembelajaran di 

kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran berbasis teori belajar Dienes, 

sedangkan di kelas kontrol menggunakan model konvensional. Setelah proses 

pembelajaran telah berakhir, barulah diberikan tes akhir untuk mengetahui apakah 

ada perbedaan hasil belajar antara kelas yang mendapat perlakuan dan tidak, serta 

untuk mengetahui apakah perlakuan yang diberikan di kelas eksperimen efektif 

terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa.  

 

3.2 Variabel Penelitian 

Sugiyono (2013: 64) mengemukakan “Variabel penelitian adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai 
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variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu 

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

3.2.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi Pecahan Senilai. 

3.2.2 Variabel Bebas 

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

akibat adanya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran berbasis teori belajar Dienes pada materi Pecahan Senilai. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Pada bagian ini, akan dibahas mengenai populasi dan sampel. Populasi 

(Sugiyono 2013: 119) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiyono (2013: 120), 

“sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut”. Uraian selengkapnya yaitu sebagai berikut: 

3.3.1 Populasi 

Jenis Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis 

populasi terbatas, yaitu populasi yang mempunyai sumber data yang jelas 

batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya (Riduwan 2013: 

55). Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa Kelas IV SD Negeri Pesurungan 
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Lor 1 Kota Tegal. Jumlah seluruh populasi sebanyak 52 siswa yang terdiri dari 25 

siswa Kelas IV A (kelas kontrol) dan 27 siswa Kelas IV B (kelas eksperimen). 

Penentuan populasi dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa faktor yaitu  

lokasi kedua kelas berada dalam satu gedung, keadaan lingkungan sosial siswa 

kedua kelas yang berada di dekat pantai, kualifikasi guru kelas di kedua SD sama, 

yakni berpendidikan terakhir S1 dengan status kepegawaian PNS, kemampuan 

awal siswa yang relatif sama, yakni dibuktikan dengan hasil nilai ujian akhir 

semester gasal tahun ajaran 2015/2016 pada mata pelajaran matematika tidak jauh 

berbeda serta hasil nilai tes awal yang dilakukan sebelum dimulai pembelajaran. 

3.3.2 Sampel  

Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif, karena 

hasil penelitian akan digeneralisasikan pada populasi tersebut. Oleh karena itu, 

agar sampel yang diambil dapat representatif perlu memberlakukan teknik 

pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel 

bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2013: 126). 

Besaran sampel yang diambil menurut Musfiqon (2012: 91) adalah jika jumlah 

populasi kurang dari 100 orang sebaiknya diteliti semua. Pada penelitian ini maka 

jumlah sampelnya sebanyak 52 siswa (seluruh populasi digunakan sebagai 

sampel) karena 52 kurang dari 100. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Riduwan, 2013: 69). Teknik 
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pengumpulan data yang digunakan meliputi (1) dokumentasi, (2) wawancara, (3) 

observasi, dan (4) tes. Pembahasan lebih mendalam mengenai bab pendahuluan 

akan diuraikan sebagai berikut. 

3.4.1 Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen. Di dalam melaksanakan teknik 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya. (Arikunto 

2013: 201). Riduwan (2013: 77) menyebutkan bahwa dokumen ditujukan 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. Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

untuk memperoleh nama-nama siswa dan mengetahui data kemampuan awal 

secara empiris yang didapat melalui daftar nilai ujian akhir semester gasal tahun 

ajaran 2015/2016. Selain itu, peneliti menggunakan teknik dokumentasi sebagai 

bukti pelaksanaan penelitian. Bukti tersebut berupa foto-foto, video selama proses 

pembelajaran, data nilai aktivitas dan hasil belajar siswa. 

3.4.2 Wawancara 

Sugiyono (2013: 188) menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data jika peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga jika peneliti akan 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam serta jumlah 

respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak 

terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak 

terstruktur.  
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Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono 2013: 318). 

Wawancara dilaksanakan hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 wawancara ini 

digunakan untuk mengetahui KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) pada mata 

pelajaran matematika, gambaran awal karakteristik siswa, dan hasil belajar siswa 

sebelum diadakannya penelitian. Pedoman wawancara tidak terstruktur dapat 

dilihat pada Lampiran 8. 

3.4.3 Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan 2013: 76). 

Sugiyono (2013: 197) dari proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi 

dibedakan menjadi dua yakni participant observation (observasi berperan serta) 

dan nonparticipant observation (observasi non partisipan). Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan observasi nonparticipant. Observasi ini digunakan pada 

saat guru menilai pelaksanaan pembelajaran berbasis Teori Belajar Dienes di 

kelas eksperimen dan saat guru mengamati aktivitas siswa di kedua kelas pada 

proses pembelajaran. Selain itu, peneliti menggunakan kamera untuk membantu 

pengambilan foto dan video selama proses pembelajaran sebagai bukti 

pelaksanaan penelitian. 

3.4.4 Tes 

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur ketrampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan bakat yang dimiliki 

oleh individu atau kelompok (Riduwan 2013: 76). Khusus tes belajar yang biasa 

digunakan di sekolah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tes buatan guru dan tes 
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terstandar (Arikunto 2013: 266). Dalam penelitian, tes yang digunakan adalah tes 

terstandar karena tes terstandar sudah mengalami uji coba dan revisi berkali-kali 

melalui uji validitas dan reliabilitas. 

Tes berfungsi untuk mengukur hasil belajar materi pecahan senilai dari 

kedua kelompok setelah masing-masing memperoleh perlakuan. Bentuk tes 

pilihan ganda terdiri dari 20 soal yang diparalelkan, setara tingkat kesukaran dan 

cakupan materinya, sehingga menjadi 40 butir soal. Soal tersebut terdiri atas 

empat alternatif jawaban yang masing-masing mendapat poin 1 jika jawaban 

benar dan poin 0 jika jawaban salah, sehingga bobot maksimal yang didapat yaitu 

20 jika semua jawaban benar.  

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat ukur dalam penelitian. Sugiyono (2013: 

135) mengemukakan bahwa instrumen dalam penelitian digunakan sebagai alat 

untuk memperoleh data penelitian. Banyaknya jumlah instrumen bergantung pada 

banyaknya variabel yang hendak diteliti. Instrumen yang diperlukan dalam 

penelitian ini diantaranya yaitu instrumen kuantitatif (menguji variabel hasil 

belajar) dan instrumen kualitatif (menguji variabel aktivitas dan variabel bebas). 

Pembahasan lebih mendalam mengenai bab pendahuluan akan diuraikan sebagai 

berikut. 

3.5.1 Instrumen Kuantitatif (Tes) 

Soal-soal tes yang digunakan sebagai instrumen penelitian berbentuk 

pilihan ganda dengan empat alternatif jawaban. Soal bentuk pilihan ganda dipilih, 

karena keunggulannya yang dapat dinilai dengan mudah, cepat, dan objektif. 
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Pembuatan soal-soal pilihan ganda didasarkan pada kompetensi dasar yang 

dijabarkan menjadi indikator soal dalam bentuk kisi-kisi soal. Indikator soal yang 

dibuat disesuaikan dengan silabus pembelajaran Matematika materi Pecahan 

Senilai. 

Sebelum soal-soal tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, 

terlebih dahulu soal tersebut akan diujicobakan kepada siswa diluar sampel yaitu 

siswa Kelas IV SD Negeri Kraton 1 Kota Tegal dengan alasan siswa tersebut 

usianya relatif sama dengan siswa kelas IV SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal 

jadi diasumsikan memiliki kemampuan yang relatif sama. Langkah dalam 

pengujian instrumen ini terdiri dari: 

3.5.1.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid memiliki 

validitas rendah (Arikunto 2013: 211). Ada dua jenis validitas untuk instrumen 

penelitian, yaitu validitas logis dan validitas empiris.  

3.5.1.1.1 Validitas Logis  

Validitas logis adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil  

penalaran. Untuk pengujian validitas logis dilakukan dengan cara menilai 

kesesuaian butir-butir soal dengan kisi-kisi soal yang telah dibuat sebelumnya. 

Proses pengujian validitas logis melibatkan 2 penilai ahli yaitu Drs. Yuli Witanto, 

M.Pd. (dosen pembimbing) dan Dwi Meilya S., S.Pd. (guru kelas IV SDN Kraton 

1 Kota Tegal) dengan menggunakan lembar penilaian validitas logis. Validitas 

logis terdiri dari dua macam, salah satunya yaitu validitas isi. Menurut Arikunto 
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(2015: 81), validitas isi merujuk pada suatu kondisi sebuah instrumen yang 

disusun berdasarkan materi pelajaran yang dievaluasi. Oleh karena itu, penilaian 

ini dilakukan dengan menggunakan lembar telaah validitas isi. Lembar telaah 

validitas isi oleh ahli dapat dilihat pada Lampiran 18. 

3.5.1.1.2 Validitas Empiris 

Arikunto (2013: 212) mengatakan bahwa “Selain memperoleh validitas 

logis, peneliti mencobakan instrumen yang sudah disusun melalui pengalaman.” 

Dengan kata lain sebuah instrumen penelitian dikatakan memiliki validitas, 

apabila sudah teruji dari pengalaman. Menurut Riduwan (2013: 98), setelah data 

didapat dan ditabulasikan, kemudian pengujian validitas dilakukan dengan 

analisis faktor, yaitu dengan mengorelasikan antarskor item instrumen dengan 

rumus Pearson Product Moment. 

Soal yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu 20 soal. Untuk 

kepentingan uji coba agar syarat validitas dan reliabilitas terpenuhi, soal dibuat 

secara paralel dan setara, baik cakupan materi maupun tingkat kesukarannya. Hal 

ini juga bertujuan agar syarat-syarat soal tes sebagai instrumen penelitian 

terpenuhi. Instrumen diujicobakan kepada responden yang bukan responden 

sesungguhnya. Uji coba akan dilaksanakan kepada responden kelas IV SDN 

Negeri Kraton 1 Kota Tegal sebanyak 29 responden. 

Pengujian validitas ini menggunakan bantuan program Statistical Product 

and Service Solution (SPSS) versi 21 untuk mempermudah penghitungan tanpa 

mempengaruhi hasil. Untuk mencari validitas dalam SPSS 21 ini menggunakan 

menu Analyze – Correlate – Bivarate. Pengambilan keputusan pada uji validitas 

dilakukan dengan batasan rtabel dengan signifikansi 0,05. Jika nilai positif dan 
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rhitung ≥ rtabel, maka item dapat dinyatakan valid. Jika rhitung < rtabel, maka item 

dinyatakan tidak valid. Adapun rekapitulasi data hasil penghitungan SPSS versi 

20 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1 Rekapitulasi Uji Validitas Soal Uji Coba dengan rtabel = 0,367 

Taraf Signifikansi 0,05 dan n = 29 

 

Nomor 

Item 

Pearson 

Correlations 

(r11) 

Validitas 

21 0,129 Tidak valid 

22 0,468 Valid 

23 0,377 Valid 

24 0,456 Valid 

25 0,540 Valid 

26 0,375 Valid 

27 0,411 Valid 

28 0,410 Valid 

29 0,517 Valid 

30 0,468 Valid 

31 0,103 Tidak valid 

32 0,749 Valid 

33 0,375 Valid 

34 0,717 Valid 

35 0,639 Valid 

36 0,639 Valid 

37 0,153 Tidak valid 

38 0,331 Tidak valid 

39 0,488 Valid 

40 0,521 Valid 

  

Dari 40 butir soal hasil pekerjaan siswa, dilakukan penghitungan validitas 

soal menggunakan program SPSS versi 21, sehingga diperoleh 28 butir soal yang 

valid dan 12 butir soal yang tidak valid. Butir soal yang valid yaitu nomor 1, 2, 3, 

5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 

39, dan 40. Semua butir soal yang valid tersebut sudah mewakili semua indikator 

soal yang terdapat pada kisi-kisi soal. Untuk hasil pengujian validitas 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 20. 

Nomor 

Item 

Pearson 

Correlations 

(r11) 

Validitas 

1 0,554 Valid 

2 0,371 Valid 

3 0,425 Valid 

4 0,342 Tidak valid 

5 0,652 Valid 

6 0,602 Valid 

7 0,477 Valid 

8 0,434 Valid 

9 0,094 Tidak valid 

10 0,284 Tidak valid 

11 0,475 Valid 

12 0,667 Valid 

13 0,206 Tidak valid 

14 0,535 Valid 

15 0,393 Valid 

16 0,503 Valid 

17 0,361 Tidak valid 

18 0,186 Tidak valid 

19 0,180 Tidak valid 

20 -0,138 Tidak valid 
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3.5.1.2 Reliabilitas 

Reliabilitas mengandung pengertian bahwa suatu instrumen dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik (Arikunto 2013: 221). Reliabilitas tes berhubungan dengan masalah 

ketetapan hasil tes. Jadi, suatu tes dikatakan mempunyai taraf kepercayaan tinggi 

jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Pengujian reliabilitas 

didasarkan atas data uji coba instrumen yang dilakukan pada siswa kelas IV SD 

Negeri Kraton 1 Kota Tegal dengan tujuan untuk mengukur konsistensi instrumen 

penelitian, sehingga dapat dipercaya untuk digunakan.  

Berdasarkan uji validitas, diperoleh item yang valid sebanyak 28 butir soal 

yaitu nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

32, 33, 34, 35, 36, 39, dan 40. Seluruh item yang valid tersebut, kemudian 

dihitung indeks reliabilitasnya dengan menggunakan cronbach's alpha pada 

program SPSS versi 21. Menurut Sekaran (1992) dalam Priyatno (2010: 98), 

reliabilitas dikatakan kurang baik jika kurang dari 0,6, diterima jika 0,7, dan baik 

jika di atas 0,8. 

Berikut ini merupakan hasil penghitungan reliabilitas secara keseluruhan 

yang disajikan pada Tabel 3.2 dan untuk hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 21. 

Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

,894 28 
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Berdasarkan  hasil uji reliabilitas, diperoleh nilai cronbach’s alpha sebesar 

0,894. Mengacu pada pendapat Sekaran, nilai reliabilitas pada tabel lebih dari 0,8, 

berarti tingkat keajegan 28 soal tersebut bernilai baik (Priyatno, 2010: 98). 

3.5.1.3 Tingkat Kesukaran Soal 

Sudjana (2013: 135) mengemukakan bahwa menganalisis tingkat 

kesukaran soal artinya mengkaji soal-soal tes dari segi kesulitannya sehingga 

dapat diperoleh soal-soal mana yang termasuk mudah, sedang, dan sukar.  Soal 

yang baik ialah soal yang memiliki proporsi tingkat kesukaran yang seimbang. 

Tingkat kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa 

dalam menjawabnya, bukan dilihat dari sudut guru sebagai pembuat soal. Taraf 

kesukaran yang digunakan untuk menganalisis indeks kesukaran soal 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

I =   

Keterangan: 

I =  indeks/taraf kesukaran untuk tiap soal 

B = banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

N = banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksud  

Kriteria yang digunakan yaitu semakin kecil indeks yang diperoleh, makin sulit 

soal tersebut dan sebaliknya. Kriteria indeks kesulitan soal yakni sebagai berikut: 

0,00 – 0,30 = soal kategori sukar 

0,31 – 0,70 = soal kategori sedang 

0,71 – 1,00 = soal kategori mudah  

(Sudjana 2013: 137) 
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 Pengujian taraf kesukaran dilakukan dengan membandingkan banyaknya 

jumlah siswa yang menjawab benar setiap butir soal dengan banyaknya siswa 

yang memberikan jawaban pada soal. Instrumen soal yang akan digunakan dalam 

penelitian ini harus memenuhi proporsi perbandingan soal yang ditentukan, yaitu 

mudah, sedang, dan sukar. Berdasarkan penghitungan  manual diperoleh data 

seperti pada tabel berikut. 

Tabel 3.3 Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

 

Kriteria  Nomor Soal 

Mudah 1, 5, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 

33, 34, 35, 36, dan 39 

Sedang 2, 3, 7, 8, 22, 28, 30, 32, dan 40 

Sukar 6 dan 16 

 

Pertimbangan antara soal mudah-sedang-sukar bisa dibuat 3-4-3 yang 

berarti 30% soal mudah, 40 % soal kategori sedang, dan 30% soal kategori sulit 

(Sudjana 2013: 154). Berdasarkan Tabel 3.3, jumlah soal yang termasuk dalam 

kategori mudah 17 soal, kategori sedang 9 soal, dan kategori sukar 2 soal. Jumlah 

soal yang hendak diterapkan pada saat penelitian berjumlah 20 soal, oleh karena 

itu perbandingan soal yang proporsional menurut Sudjana ialah terdiri dari 6 soal 

kategori mudah, 8 soal kategori sedang, dan 6 soal kategori sukar. Dikarenakan 

jumlah soal kategori sukar kurang dari jumlah yang dibutuhkan maka 4 soal 

lainnya menggunakan soal kategori sedang dengan mengubah angka pada butir 

soalnya dengan angka yang lebih sukar (jadi diasumsikan soal-soal tersebut 

termasuk dalam kategori sukar). Begitu pula pada soal kategori sedang, 

dikarenakan jumlah soal kategori sedang kurang dari jumlah yang dibutuhkan 

maka 3 soal lainnya menggunakan soal kategori mudah dengan mengubah angka 
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pada butir soalnya dengan angka yang lebih sedang (jadi diasumsikan soal-soal 

tersebut termasuk dalam kategori sedang). Analisis tingkat kesukaran soal secara 

lengkap dapat dilihat pada Lampiran 22. 

3.5.1.4 Daya Pembeda 

Sudjana (2015: 141) analisis daya pembeda soal adalah mengkaji butir-

butir soal dengan tujuan untuk mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan 

siswa yang tergolong mampu (tinggi prestasinya) dengan siswa yang tergolong 

kurang atau lemah prestasinya. Tes dikatakan tidak memiliki daya pembeda 

apabila tes tersebut diujikan kepada anak berprestasi tinggi hasilnya rendah, tetapi 

jika diberikan kepada anak yang lemah hasilnya tinggi. Atau bila diberikan 

kepada kedua kategori siswa tersebut hasilnya sama saja.  

Arifin (2014: 273), perhitungan daya beda adalah pengukuran sejauh mana 

suatu butir soal mampu membedakan siswa yang sudah menguasai kompetensi 

dengan siswa yang belum/kurang menguasai kompetensi berdasarkan kriteria 

tertentu. Semakin tinggi koefisien daya pembeda suatu butir soal, semakin mampu 

butir soal tersebut membedakan antara siswa yang menguasai kompetensi dengan 

siswa yang kurang menguasai kompetensi. Rumus untuk menghitung daya beda 

yakni sebagai berikut: 

   

Keterangan: 

DP = daya pembeda 

Wl = jumlah siswa yang gagal dari kelompok bawah 

Wh = jumlah siswa yang gagal dari kelompok atas 
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n = 27% x jumlah siswa 

(Arifin, 2014: 273) 

Untuk menafsirkan hasilnya dapat dilihat melalui klasifikasi berikut: 

D = 0,00 – 0,20 =  jelek 

D = 0,21 – 0,40 = cukup 

D = 0,41 – 0,70 = berarti baik 

D = 0,71 – 1,00 = baik sekali 

D =  negatif semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D 

negatif sebaiknya dibuang saja. 

(Arikunto 2015: 232). 

Berdasarkan penghitungan daya beda secara manual, dari 28 butir soal 

diperoleh 2 soal kategori jelek, 12 soal kategori cukup, 11 soal kategori baik, dan 

3 soal kategori sangat baik. Soal yang berkategori jelek terdapat pada soal nomor 

17 dan 23; soal yang berkategori cukup terdapat pada soal nomor 2, 11, 15, 23,24, 

25, 29, 30, 34, 35, 36, dan 39; soal yang berkategori baik terdapat pada soal 

nomor 1, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 22, 27, 28, dan 40; soal yang berkategori sangat baik 

terdapat pada soal nomor 3, 7, dan 32. Berikut merupakan data hasil penghitungan 

daya beda soal secara manual yang disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.4 Analisis Daya Beda Soal 

 

No. Nomor Soal Daya Beda Keterangan 

1. 1 0,5 Baik 

2. 2 0,25 Cukup 

3. 3 0,75 Baik sekali 

4. 5 0,5 Baik 

5. 6 0,625 Baik 

6. 7 0,75 Baik sekali 

7. 8 0,625 Baik 
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No Nomor Soal Daya Beda Keterangan 

8. 11 0,375 Cukup 

9 12 0,5 Baik 

10. 14 0,5 Baik 

11. 15 0,25 Cukup 

12. 16 0,5 Baik 

13. 22 0,5 Baik 

14. 23 0,25 Cukup 

15. 24 0,25 Cukup 

16. 25 0,25 Cukup 

17. 26 0,125 Jelek 

18. 27 0,5 Baik 

19. 28 0,5 Baik 

20. 29 0,375 Cukup 

21. 30 0,375 Cukup 

22. 32 1 Sangat baik 

23. 33 0,125 Jelek 

24. 34 0,375 Cukup 

25. 35 0,375 Cukup 

26. 36 0,375 Cukup 

27. 39 0,375 Cukup 

28. 40 0,5 Baik 

 

Berdasarkan serangkaian pengujian pada hasil soal uji coba, diperoleh 

soal-soal yang memenuhi syarat valid, reliabel, tingkat kesukaran, dan daya beda. 

Soal tersebut berjumlah 25 soal, namun soal yang digunakan dalam penelitian ini 

hanya berjumlah 20 soal yang terdiri atas soal nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 22, 

24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 39, dan 40. Soal-soal tersebut dijadikan sebagai tes 

awal dan tes akhir, tes awal dilaksanakan sebelum pembelajaran matematika 

materi Pecahan Senilai, sedangkan tes akhir dilakukan setelah materi pelajaran 

telah selesai disampaikan. Analisis daya beda secara lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran 23. 

3.5.2 Instrumen Kualitatif 

Instrumen kualitatif dalam penelitian ini digolongkan menjadi 2 bagian, 

yaitu instrumen kualitatif variabel terikat dan instrumen kualitatif variabel bebas. 



61 
 

 
 

Pembahasan lebih mendalam mengenai instrumen kualitatif akan diuraikan 

sebagai berikut. 

3.5.2.1  Instrumen Kualitatif Variabel Terikat (Aktifitas Belajar) 

Variabel terikat berupa aktivitas belajar siswa. Untuk mengukur variabel 

terikat (aktivitas belajar siswa) digunakan instrumen kualitatif berupa lembar 

pengamatan aktivitas siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lembar 

pengamatan aktivitas siswa digunakan untuk mengamati, menganalisis dan 

mendeskripsikan aktivitas belajar siswa di kedua kelas selama dilaksanakan 

penelitian. Melalui pengamatan, diperoleh data berupa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran yang menerapkan Pembelajaran berbasis Teori Belajar Dienes dan 

model konvensional. Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan 

deskriptornya selengkapnya ada pada Lampiran 30-34. 

  Perhitungan nilai aktivitas belajar siswa menggunakan Rating Scale.   

Nilai aktivitas belajar siswa pada setiap pertemuan dijumlahkan untuk seluruh 

pertemuan pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Cara 

menghitung persentase keaktifan siswa berdasarkan lembar pengamatan untuk 

setiap pertemuan sebagai berikut: 

Prosentase =  × 100% 

Dengan kriteria persentase aktivitas siswa sebagai berikut:   

(1)  0% - 24,99%      : Keaktifan siswa rendah 

(2) 25% - 49,99%    : Keaktifan siswa sedang 

(3) 50% - 74,99%    : Keaktifan siswa tinggi 
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(4) 75%  - 100%      : Keaktifan siswa sangat tinggi 

(Yonny, dkk, 2010: 175-6) 

3.5.2.2 Instrumen Kualitatif Variabel Bebas (Pembelajaran Teori Belajar 

Dienes) 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu penerapan Pembelajaran berbasis 

Teori Belajar Dienes yang dilakukan dengan melakukan pengamatan pelaksanaan 

pembelajaran pada kelompok eksperimen. Pengamatan pada penelitian kali ini 

dilakukan oleh guru kelas eksperimen. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

pembelajaran di kelas eksperimen telah menerapkan pembelajaran berbasis teori 

belajar Dienes sesuai langkah-langkah yang telah ditetapkan.  

Skala yang digunakan untuk mengukur pengamatan pelaksanaan model 

pada kelas eksperimen yaitu berupa Rating Scale. Skala pengukuran dengan tipe 

ini data yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian 

kualitatif (Sugiyono 2013: 141). Lembar observasi pelaksanaan pembelajaran 

berbasis teori belajar Dienes dan deskriptornya selengkapnya ada pada Lampiran 

26-29. 

 

3.6 Teknik Analisis Data  

Dalam proses analisis data yang diperoleh selama penelitian, terdapat 

beberapa teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara 

lain: 

3.6.1 Deskriptif Data 

Deskripsi data merupakan gambaran umum yang menyajikan data hasil 

penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan 
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data kuantitatif. Berikut ini merupakan deskripsi data variabel bebas berupa 

Pembelajaran berbasis Teori Belajar Dienes dan variabel terikat berupa aktivitas 

dan hasil belajar: 

3.6.1.1 Analisis Deskriptif Variabel Bebas 

Proses pembelajaran yang dilakukan selama penelitian menggunakan 

Pembelajaran berbasis Teori Belajar Dienes. Dalam penerapannya, Pembelajaran 

berbasis Teori Belajar Dienes harus diterapkan sesuai dengan langkah-langkah 

yang telah ditentukan. Peneliti menggunakan lembar pengamatan Pembelajaran 

berbasis Teori Belajar Dienes untuk mengetahui bahwa proses pembelajaran telah 

berlangsung sesuai prosedur. Apabila penerapan Pembelajaran berbasis Teori 

Belajar Dienes telah dilakukan sesuai prosedur, maka dapat dinyatakan bahwa 

Pembelajaran berbasis Teori Belajar Dienes benar-benar terlaksana. Pengamatan 

Pembelajaran berbasis Teori Belajar Dienes pada kelas eksperimen dilakukan oleh 

guru kelas. 

3.6.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Terikat 

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksperimen    untuk  menguji  

apakah Pembelajaran berbasis Teori Belajar Dienes efektif atau tidak digunakan 

untuk  mengukur  aktivitas dan hasil  belajar  siswa. Data yang akan dikumpulkan 

dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sugiyono (2013: 6) 

menjelaskan data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, 

ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto, sedangkan data kuantitatif adalah data 

yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan/scoring. 
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Data kuantitatif berupa nilai hasil belajar siswa, sedangkan data kualitatif 

berupa nilai hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada saat proses 

pembelajaran matematika materi bangun datar dengan menggunakan 

Pembelajaran berbasis Teori Belajar Dienes. Untuk nilai hasil pengamatan siswa, 

dilakukan perhitungan skor nilai aktivitas belajar siswa yang dilakukan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Setelah diketahui rata-rata nilai aktivitas belajar 

pada masing-masing kelas, kemudian dibandingkan antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

3.6.2 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis dilaksanakan untuk menguji data yang sudah 

didapatkan, sehingga bisa diuji hipotesisnya. Uji prasyarat analisis terdiri dari uji 

normalitas dan homogenitas data. Uraian selengkapnya yaitu sebagai berikut: 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel berdistribusi 

normal atau tidak. Jika persebarannya merata, maka data tersebut berdistribusi 

normal oleh karena itu analisis pengujian menggunakan statistik parametris, yang 

dalam hal ini independent samples t-test. Jika data berdistribusi tidak normal, 

maka uji analisis yang digunakan yaitu rumus U Mann Whitney.  Menurut 

Priyatno (2010: 71), uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

menggunakan uji Lilliefors pada kolom Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria 

pengambilan keputusan dan penarikan simpulan diambil pada taraf signifikansi 

5%. Apabila signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan normal. 

Penghitungannya menggunakan program SPSS versi 21. 
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3.6.2.2 Uji Homogenitas 

Setelah uji normalitas didapati sampel berdistribusi normal, maka langkah 

selanjutnya ialah uji homogenitas. Sebelum dilakukan uji hipotesis dengan uji t, 

harus dilakukan uji homogenitas (Priyatno, 2010: 35). Uji homogenitas pada 

dasarnya dilakukan untuk menyelidiki terpenuhi atau tidaknya sifat homogen pada 

variasi antarkelompok. Menurut Priyatno (2010: 76), “uji homogenitas digunakan 

untuk mengetahui apakah beberapa varians populasi data adalah sama atau tidak”. 

Pengujian ini menggunakan program SPSS versi 21 yaitu dengan uji Levene 

dengan pengambilan keputusan dan penarikan simpulan terhadap uji hipotesis 

dilakukan pada taraf signifikan 5%. Apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa varians homogen, namun apabila nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05, maka varians tidak homogen (Priyatno, 2010: 

35). 

3.6.3 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

Analisis akhir yaitu analisis yang digunakan untuk menyimpulkan hasil 

penelitian. Analisis data setelah eksperimen yaitu untuk menguji aktivitas dan 

hasil belajar matematika materi pecahan senilai dari kedua kelompok setelah 

masing-masing mendapat perlakuan yang berbeda.  Uji hipotesis dalam penelitian 

yang dilakukan peneliti yaitu dengan menggunakan teknik sebagai berikut: 

3.6.3.1 Uji Perbedaan 

Uji perbedaan penelitian ini menggunakan independent samples t-test. Uji 

ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok data/sampel 

yang tidak berhubungan. Pengujian hipotesis dibantu dengan SPSS versi 21, 
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menggunakan menu analyze – compare means – independent sample t test. Untuk 

mengetahui apakah Ho diterima atau ditolak, yaitu dengan cara membandingkan 

nilai thitung dengan ttabel. Ho diterima jika -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, sedangkan Ho ditolak 

jika -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel. Pengambilan keputusan bisa juga dilihat dari 

nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya > 0,05, maka Ho diterima, 

sedangkan jika nilai signifikansinya ≤ 0,05, maka Ho ditolak (Priyatno, 2010: 36). 

3.6.3.2 Uji Keefektifan 

Selanjutnya, jika hasil uji hipotesis dengan independent samples t-test 

membuktikan adanya perbedaan aktivitas dan hasil belajar pada kedua kelompok 

tersebut, maka dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui efektif tidaknya 

pembelajaran matematika berbasis teori belajar Dienes terhadap aktivitas dan hasil 

belajar matematika, secara empiris dan statistik. Pengujian hipotesis secara 

empiris dilakukan dengan cara sebagai berikut 

3.6.3.2.1 Uji Keefektifan Aktivitas Belajar 

 Cara menghitung keefektifan aktivitas belajar siswa yaitu dengan 

mengurangkan rata-rata aktivitas kelas eksperimen dengan rata-rata aktivitas kelas 

kontrol selama dua pertemuan (dikarenakan aktivitas belajar tidak ada tes awal 

dan tes akhirnya) 

 

 

3.6.3.2.1 Uji Keefektifan Hasil Belajar 

 

 

(Sugiyono, 2013: 118) 

(O2-O1) - (O4-O3) 

Rata-rata aktivitas kelas eksperimen – Rata-rata aktivitas kelas kontrol 
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Keterangan: 

O1 = rata-rata nilai hasil tes awal kelas eksperimen 

O2 = rata-rata nilai hasil tes akhir kelas eksperimen 

O3 = rata-rata nilai hasil tes awal kelas kontrol 

O4 = rata-rata nilai hasil tes akhir kelas kontrol 

Uji keefektifan secara statistik dilakukan dengan uji pihak kanan berlaku 

ketentuan, bila harga thitung ≤ ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Apabila thitung 

> ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima (Sugiyono, 2013: 261). Persyaratan yang 

harus dipenuhi pada analisis data ini menggunakan uji-t yang menunjukkan 

adanya perbedaan presentase antara kedua kelompok yang akan dibandingkan. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan SPSS versi 21 untuk melakukan uji 

pihak kanan melalui one sample t test. 

3.6.3.3 Uji U Mann Whitney 

Apabila data yang diuji ternyata berdistribusi tidak normal maka analisis 

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

Uji ini bertujuan untuk menguji kemampuan generalisasi (signifikansi hasil 

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

Pengujian ini menggunakan menu analyze – nonparametrics test – 2 independent 

samples, kemudian beri tanda checklist pada U Mann Whitney. Untuk mengetahui 

apakah Ha atau H0 diterima atau ditolak yaitu dengan melihat nilai pada kolom 

Asymp. Sig. (2-tailed). Ketentuan dalam uji U Mann Whitney yaitu apabila Uhitung 

kurang dari Utabel atau nilai signifikansi kurang dari 0.05, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Sebaliknya apabila Uhitung lebih dari satu atau sama dengan Utabel atau 

nilai signifikansi lebih dari atau sama dengan 0.05, maka H0 diterima dan Ha 

ditolak.
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian berisi tentang deskripsi pelaksanaan pembelajaran, analisis 

deskriptif data penelitian, dan analisis statistik data hasil penelitian. Sementara itu, 

pembahasan dalam bagian ini berisi uraian mengenai analisis data hasil penelitian. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, 

baik di kelas eksperimen maupun kontrol. 

4.1.1 Deskripsi Pelaksanaan Pembelajaran 

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2016 di SD Negeri 1 

Pesurungan Lor 1 Kota Tegal tahun ajaran 2015/2016. Kelas yang digunakan 

sebagai objek penelitian yaitu kelas IV. Banyaknya sampel menurut Musfiqon 

(2012 : 91) adalah sebanyak populasinya karena jumlah populasi kurang dari 100, 

dengan demikian jumlah sampel adalah 52 siswa yang terdiri dari 27 siswa kelas 

eksperimen dan 25 siswa kelas kontrol. 

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama dua kali pertemuan di 

masing-masing kelas. Kedua kelas tersebut mendapatkan perlakuan yang sama 

yaitu tes awal, pembelajaran, dan tes akhir. Perbedaannya terdapat pada model 

yang digunakan saat kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran yang diterapkan 

pada kelas eksperimen dalam pembelajaran matematika materi pecahan senilai 

yaitu model pembelajaran berbasis teori belajar Dienes, sedangkan di kelas 
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kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. Berikut ini merupakan 

gambaran umum tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen dan 

kontrol. 

4.1.1.1 Kelas Eksperimen 

Pada kelas eksperimen kegiatan pembelajaran dilakukan sebanyak dua kali 

pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Maret 

2016 dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran (3 x 35 menit). Pertemuan kedua 

dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Maret 2016 dengan alokasi waktu (2 x 35 

menit). Pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran 

berbasis teori belajar Dienes. Sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan pada 

pertemuan pertama, siswa diberikan waktu 1 x 35 menit untuk mengerjakan soal 

tes awal berjumlah 20 butir soal pilihan ganda. Pemberian tes awal ini bertujuan 

untuk mengukur kemampuan awal siswa di kelas tersebut untuk kemudian 

dibandingkan dengan kelas kontrol. Penelitian diakhiri dengan pemberian soal tes 

akhir. Pelaksanaan tes akhir dilakukan setelah kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan kedua ditutup. Hasil tes akhir inilah  yang disebut dengan hasil belajar 

siswa.  

4.1.1.1.1 Pertemuan pertama 

Pada kelas eksperimen, pertemuan pertama dilakukan pada pukul 07.35-

09.20 WIB (3 jam pelajaran). Materi yang diajarkan yaitu pecahan senilai 

indikator pembelajaran pertama dan kedua. Kegiatan pembelajaran terdiri dari 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan 

dimulai dengan berdoa kemudian presensi. Kemudian guru dan siswa 
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melaksanakan apersepsi. Kegiatan apersepsi dilakukan untuk membangkitkan 

semangat siswa dan mengantarkannya pada materi pembelajaran. Guru juga 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan inti meliputi kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Pada 

kegiatan eksplorasi, guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai arti 

pecahan senilai untuk mengukur tingkat pemahaman siswa tentang konsep 

pecahan senilai. Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran berbasis 

teori belajar Dienes. Guru mengelompokkan siswa ke dalam kelompok kecil 

dengan jumlah anggota masing-masing kelompok 2-3 siswa. Setiap kelompok 

diberi sebuah amplop yang berisikan potongan-potongan puzzle untuk disusun. 

Setiap siswa harus menyimak baik-baik penjelasan guru mengenai langkah-

langkah yang harus dilakukan sebelum menyusun puzzle. Guru dalam 

pembelajaran ini berperan sebagai pembimbing dan fasilitator bagi siswa. Siswa 

sebisa mungkin dapat menemukan konsep dari pecahan senilai melalui kegiatan 

ini.  

Pembelajaran berbasis teori belajar Dienes terdapat 5 tahapan bermain 

yang harus dilalui oleh siswa. Tahapan tersebut meliputi (1) tahap bermain bebas, 

(2) tahap bermain dengan aturan, (3) tahap permainan kesamaan sifat, (4) tahap 

permainan representasi, dan (5) tahap permainan dengan simbolisasi.  

Keseluruhan tahapan tersebut harus dilalui siswa untuk dapat menemukan konsep 

pecahan senilai. 

Tahap bermain bebas, pada tahap ini siswa dibebaskan untuk menyusun 

puzzle sesuai dengan kreasi masing-masing siswa asalkan puzzle tersebut dapat 
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tersusun dengan rapi dan merupakan satu kesatuan. Semua kelompok dapat 

menyusun puzzle dengan benar sesuai dengan kreasinya masing-masing. Tidak 

didapati hambatan ketika siswa menyusun puzzle tersebut. Tahap bermain dengan 

aturan, pada tahap ini siswa diharuskan menuliskan nilai pecahan pada tiap-tiap 

potongan puzzle yang telah disusun. Jika salah dalam menuliskan nilai pecahan 

maka siswa akan mengalami kesulitan dalam menemukan konsep pecahan senilai. 

Semua kelompok dapat menuliskan nilai pecahan pada potongan-potongan puzzle 

tersebut dengan benar.  

Setelah masing-masing potongan puzzle diberi nilai, langkah selanjutnya 

ialah mengelompokkan potongan-potongan puzzle yang memiliki ukuran yang 

sama untuk dianalisis. Tahap inilah yang disebut dengan tahap permainan 

kesamaan sifat. Awalnya siswa masih belum memahami cara mengelompokkan 

potongan-potongan puzzle, namun dengan satu contoh yang diberikan guru di 

depan kelas siswa mulai memahami cara mengelompokkan potongan-potongan 

puzzle yang memiliki ukuran yang sama di depan kelas. Langkah selanjutnya 

siswa lah yang maju ke depan kelas untuk mengelompokkannya.  

Setelah pengelompokkan puzzle selesai dilakukan, langkah selanjutnya 

ialah membimbing siswa untuk berpikir secara induktif untuk menemukan konsep 

pecahan senilai. Tahap inilah yang disebut dengan tahap permainan representasi. 

Siswa menentukan representasi terhadap konsep pecahan senilai berdasarkan 

kegiatan yang telah mereka lakukan. Awalnya siswa mengalami kesulitan dalam 

menentukan konsep pecahan senilai. Guru bertugas membimbing siswa dengan 
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pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa, supaya siswa dapat menentukan 

konsep pecahan senilai.  

Tahap terakhir dalam pembelajaran berbasis teori belajar Dienes adalah 

tahap permainan dengan simbolisasi. Setelah siswa berhasil menentukan 

representasi terhadap konsep pecahan senilai, langkah selanjutnya ialah membuat 

simbol. Matematika identik dengan penggunaan simbol. Untuk 

mengkomunikasikan suatu konsep khususnya pada pembelajaran matematika 

diperlukan suatu simbol. Simbol merupakan gambar, bentuk, atau benda yang 

mewakili gagasan atau ide. Simbol dalam pengertian ini disebut juga sebagai 

rumus.  

Setelah konsep pecahan senilai berhasil ditemukan oleh siswa, guru 

menjelaskan penggunaan konsep tersebut ke dalam pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan pecahan senilai. Guru menjelaskan materi cara menentukan 

pecahan senilai dengan mengalikan pembilang dan penyebut dengan angka yang 

sama. Selain itu guru juga memberikan beberapa contoh soal supaya siswa lebih 

paham dengan materi tersebut. Setelah guru selesai memberi penjelasan, siswa 

mencatat materi di bukunya masing-masing. Keantusiasan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran cukup tinggi. Selama pembelajaran matematika suasana kelas 

sangat kondusif, seluruh siswa menyimak dan mengikuti setiap tahapan-tahapan 

dalam pembelajaran.  

Pada kegiatan elaborasi, siswa diberi lembar kerja peserta didik (LKPD) 

yang telah disiapkan oleh guru untuk didiskusikan bersama dengan teman 
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sebangkunya. Sebelum diskusi dimulai, guru memberikan penjelasan dalam 

mengerjakan LKPD. Saat kegiatan diskusi berlangsung, siswa bekerja sama 

menyelesaikan soal-soal yang terdapat di LKPD. Setelah waktu berdiskusi selesai, 

guru menawarkan/menunjuk siswa untuk maju ke depan kelas untuk menuliskan 

jawabannya di papan tulis. Kemudian guru dan siswa membahas jawaban yang 

benar dari soal LKPD tersebut. Pada kegiatan konfirmasi, guru bersama siswa 

menyimpulkan pembelajaran dan meluruskan kesalahpahaman. Sebelum kegiatan 

penutup, guru memberikan soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana siswa 

dapat menguasai materi yang diajarkan pada pertemuan tersebut. Kegiatan 

pembelajaran diakhiri dengan doa. 

4.1.1.1.2 Pertemuan kedua 

Pada kelas eksperimen, pertemuan kedua dilakukan pada pukul 07.00-

08.10 WIB (2 jam pelajaran). Materi yang diajarkan yaitu pecahan senilai 

indikator ketiga. Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan dimulai dengan berdoa 

kemudian presensi. Kemudian guru mengondisikan siswa agar siap memulai 

pembelajaran. Kegiatan inti meliputi kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi. Sebelum memulai pembelajaran guru melakukan tanya jawab dengan 

siswa mengenai materi yang lalu, supaya siswa dapat mengingat kembali materi 

yang lalu. 

Guru menjelaskan dengan metode ceramah cara menyederhanakan 

pecahan dengan membagi pembilang dengan penyebut dengan angka yang sama. 
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Siswa kemudian diberi kesempatan untuk mencatat materi yang telah dijelaskan 

oleh guru. Guru mengelompokkan siswa ke dalam 5 kelompok dan masing-

masing kelompok diberi sebuah amplop yang berisikan soal dan jawaban yang 

terbuat dari kartu-kartu pecahan. Guru memberikan penjelasan terlebih dahulu 

mengenai tata cara permainan yang hendak dilakukan. Siswa harus menyimak 

baik-baik penjelasan yang diberikan guru supaya dapat melaksanakan permainan 

dengan benar. Dalam permainan itu siswa disuruh untuk memasangkan kartu soal 

dengan kartu jawaban yang memiliki nilai yang sama (memasangkan dengan 

pecahan-pecahan senilai). Siswa berlomba untuk menyusun kartu-kartu tersebut 

dan menuliskan hasilnya pada amplop. Kelompok yang tercepat dan benar dalam 

menyusun kartu mendapatkan penghargaan. 

Setelah permainan menyusun kartu selesai dilaksanakan, guru bersama 

siswa mengoreksi jawaban. Kelompok yang ditunjuk guru untuk menjawab 

pertanyaan harus memiliki alasan atas pemasangan kartu-kartu tersebut.  Kegiatan 

tersebut sekaligus digunakan untuk konfirmasi. Di akhir pembelajaran siswa 

diberi soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana siswa menguasai materi yang 

disampaikan. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa. 

4.1.1.2    Kelas Kontrol 

Pada kelas kontrol, kegiatan diawali dengan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan dengan menerapkan model konvensional sebanyak dua pertemuan. 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Maret 2016 dengan alokasi 

waktu 3 jam pelajaran (3 x 35 menit). Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari 
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Kamis, 17 Maret 2015 dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran (2 x 35 menit). 

Pembelajaran di kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Seperti halnya pada kelas eksperimen, sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan 

pada pertemuan pertama, siswa diberikan waktu 1 x 35 menit untuk mengerjakan 

soal tes awal berjumlah 20 butir soal pilihan ganda. Pemberian tes awal ini 

bertujuan untuk mengukur kemampuan awal siswa di kelas tersebut untuk 

kemudian dibandingkan dengan kelas kontrol. Penelitian diakhiri dengan 

pemberian soal tes akhir Pelaksanaan tes akhir dilakukan setelah kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan kedua ditutup. Hasil tes akhir inilah  yang disebut 

dengan hasil belajar siswa.  

4.1.1.2.1 Pertemuan pertama 

Pada kelas kontrol, pertemuan pertama dilakukan pada pukul 07.35-09.20 

WIB (3 jam pelajaran). Materi yang diajarkan yaitu pecahan senilai indikator 

pembelajaran pertama dan kedua. Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan dimulai 

dengan berdoa kemudian presensi. Kemudian guru dan siswa melaksanakan 

apersepsi. Kegiatan apersepsi dilakukan untuk membangkitkan semangat siswa 

dan mengantarkannya pada materi pembelajaran, serta guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Kegiatan inti meliputi kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi.  

Pada kegiatan eksplorasi, guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai arti pecahan senilai untuk mengukur seberapa tahu siswa tentang 
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konsep pecahan senilai. Kegiatan selanjutnya guru menjelaskan materi pelajaran 

dengan ceramah. Selama penjelasan materi, siswa mendengarkan dan 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Guru dalam menjelaskan materi kepada 

siswa sambil mencatatnya di papan tulis. Kemudian siswa mencatat materi 

tersebut di buku catatan masing-masing. Sesekali guru melakukan tanya jawab 

seputar materi yang telah dijelaskan. Suasana kelas selama pembelajaran tidak 

terlalu ramai dan kurang kondusif. Siswa cenderung diam dan kurang antusias 

terhadap penjelasan materi dari guru. Secara umum, pembelajaran di kelas kontrol 

berlangsung lancar, namun siswa terlihat kurang bersemangat. 

Pada kegiatan elaborasi, siswa diberi lembar kerja peserta didik (LKPD) 

yang telah disiapkan oleh guru untuk didiskusikan bersama dengan teman 

sebangkunya. Sebelum diskusi dimulai, guru memberikan penjelasan dalam 

mengerjakan LKPD. Saat kegiatan diskusi berlangsung, siswa bekerja sama 

menyelesaikan soal-soal yang terdapat di LKPD. Setelah waktu berdiskusi selesai, 

guru menawarkan/menunjuk siswa untuk maju ke depan kelas untuk menuliskan 

jawabannya di papan tulis. Kemudian bersama guru, siswa membahas bersama-

sama jawaban yang benar dari soal LKPD tersebut. Pada kegiatan konfirmasi, 

guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran dan meluruskan 

kesalahpahaman. Sebelum kegiatan penutup, guru memberikan soal evaluasi 

untuk mengukur sejauh mana siswa dapat menguasai materi yang diajarkan pada 

pertemuan tersebut. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa. 
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4.1.1.2.2 Pertemuan kedua 

Pada kelas kontrol, pertemuan pertama dilakukan pada pukul 07.00-08.10 

WIB (2 jam pelajaran). Materi yang diajarkan yaitu pecahan senilai indikator 

pembelajaran ketiga. Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan dimulai dengan berdoa 

kemudian presensi. Kemudian guru mengondisikan siswa agar siap memulai 

pembelajaran. Kegiatan inti meliputi kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi. Sebelum memulai pembelajaran guru melakukan tanya jawab dengan 

siswa mengenai materi yang lalu, supaya siswa dapat mengingat kembali materi 

yang lalu. Guru menjelaskan dengan metode ceramah cara menyederhanakan 

pecahan dengan membagi pembilang dengan penyebut dengan angka yang sama. 

Siswa kemudian diberi kesempatan untuk mencatat materi yang telah dijelaskan 

oleh guru. 

Pada kegiatan elaborasi, siswa diberi lembar kerja peserta didik (LKPD) 

yang telah disiapkan oleh guru untuk didiskusikan bersama dengan teman 

sebangkunya. Sebelum diskusi dimulai, guru memberikan penjelasan dalam 

mengerjakan LKPD. Saat kegiatan diskusi berlangsung, siswa bekerja sama 

menyelesaikan soal-soal yang terdapat di LKPD. Setelah waktu berdiskusi selesai, 

guru menawarkan/menunjuk siswa untuk maju ke depan kelas untuk menuliskan 

jawabannya di papan tulis. Kemudian guru dan siswa membahas jawaban yang 

benar dari soal LKPD tersebut. Pada kegiatan konfirmasi, guru bersama siswa 

menyimpulkan pembelajaran dan meluruskan kesalahpahaman. Sebelum kegiatan 

penutup, guru memberikan soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana siswa 
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dapat menguasai materi yang diajarkan pada pertemuan tersebut. Kegiatan 

pembelajaran diakhiri dengan doa. 

4.1.2 Analisis Deskriptif Data Penelitian 

Analisis deskripsi data yang disajikan dalam hasil penelitian ini 

merupakan gambaran umum yang menyajikan penyebaran data hasil penelitian 

yang diperoleh, sehingga mudah dipahami. Data yang diperoleh yaitu data 

aktivitas dan hasil belajar siswa sesudah penelitian. Berikut ini deskripsi data  

variabel bebas (X) berupa pembelajaran berbasis teori belajar Dienes dan variabel 

terikat (Y) berupa aktivitas dan hasil belajar siswa. 

4.1.2.1    Analisis Deskripsi Data Variabel Bebas (X) 

   Pada penelitian ini, proses pembelajaran yang dilakukan menerapkan 

pembelajaran berbasis teori belajar Dienes pada pembelajaran matematika materi 

pecahan senilai di kelas eksperimen. Peneliti berperan sebagai guru yang 

menerapkan langkah-langkah pembelajaran berbasis teori belajar Dienes pada 

pembelajaran matematika materi pecahan senilai. Langkah-langkah yang 

diterapkan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, agar dinyatakan 

bahwa pembelajaran berbasis teori belajar Dienes benar-benar diterapkan dalam 

proses pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mengecek langkah-langkah 

pembelajaran berbasis teori belajar Dienes, peneliti menggunakan lembar 

pengamatan pelaksanaan pembelajaran berbasis teori belajar Dienes. Adapun yang 

melakukan pengamatan selama proses pembelajaran yaitu guru kelas IV B SDN 

Pesurungan Lor 1 Kota Tegal. Berikut ini hasil rekapitulasi pengamatan terhadap 



79 
 

 
 

guru yang menunjukkan pelaksanaan pembelajaran berbasis teori belajar Dienes  

di kelas eksperimen. 

 

Tabel 4.1 Hasil Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran berbasis teori belajar 

Dienes  terhadap Guru di Pertemuan Pertama 

 

No. Aspek yang diamati Terlaksana 
Skor 

1 2 3 4 

1. Guru menyampaikan tujuan dan 

kompetensi yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran. 

√   √  

2. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang 

materi pecahan yang bernilai sama dan 

yang tidak. 

√    √ 

3. Guru membagikan amplop yang berisi 

potongan-potongan kertas (puzzle) 

kemudian menginstruksikan siswa untuk 

menyusun secara bersama-sama (Tahap 

Bermain Bebas). 

√    √ 

4. Guru membimbing siswa untuk menuliskan 

nilai pecahan pada tiap-tiap potongan 

puzzle yang telah dikelompokkan. (Tahap 

permainan dengan menggunakan aturan). 

√    √ 

5. Guru menginstruksikan siswa untuk 

mengelompokkan potongan-potongan 

puzzle yang memiliki ukuran yang sama 

(Tahap permainan dengan menggunakan 

aturan). 

√    √ 

6. Guru membimbing siswa untuk 

menemukan kesamaan sifat dalam konsep 

pecahan senilai (Tahap permainan 

kesamaan sifat). 

√    √ 

7. Guru membimbing siswa untuk 

menentukan representasi terhadap konsep 

pecahan senilai. (Tahap permainan 

representasi). 

√    √ 

8. Guru bersama siswa merumuskan 

representasi konsep dengan menggunakan 

simbol matematika (Tahap permainan 

dengan simbolisasi). 

√   √  

Skor Total  30 
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Tabel 4.2 Hasil Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran berbasis teori 

belajar Dienes  terhadap Guru di Pertemuan Kedua 

 

No. Aspek yang diamati Terlaksana 
Skor 

1 2 3 4 

1.  Guru mengajak siswa mengingat kembali 

materi pelajaran yang lalu 
    √ 

2. 

Guru menyampaikan tujuan dan 

kompetensi yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran. 

√    √ 

3. 

Guru menjelaskan cara menyederhanakan 

pecahan dengan membagi pembilang dan 

penyebut dengan angka yang sama. 

√    √ 

4. 

Guru mengelompokkan siswa ke dalam 5 

kelompok dan masing-masing kelompok 

diberi sebuah amplop berisi kartu-kartu 

pecahan. 

√    √ 

5 

Guru memberi pengarahan kepada siswa 

langkah-langkah dalam pelaksanaan 

permainan. 

√    √ 

6. 

Guru menginstruksikan siswa untuk 

memasangkan kartu soal dengan kartu 

jawaban yang memiliki nilai yang sama 

(memasangkan dengan pecahan senilai 

lainnya) 

√    √ 

7. Guru membimbing siswa ketika berdiskusi √    √ 

8. 

Guru menunjuk salah satu kelompok secara 

bergantian menjelaskan alasan 

memasangkan kartu-kartu tersebut 

sekaligus mengoreksi jawaban. 

√    √ 

Skor Total  32 
  

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa semua aspek dalam pelaksanaan 

pembelajaran berbasis teori belajar Dienes pada pertemuan pertama telah 

terlaksana. Aspek-aspek tersebut meliputi langkah-langkah dalam melaksanakan 

pembelajaran berbasis teori belajar Dienes yang meliputi tahap bermain bebas, 

tahap bermain dengan aturan, tahap permainan kesamaan sifat, tahap permainan 

representasi, tahap permainan dengan simbolisasi. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa pada kelas eksperimen pada pertemuan pertama guru telah 

menerapkan berbasis teori belajar Dienes sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan.  
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Tabel 4.2 menunjukkan bahwa semua aspek dalam pelaksanaan 

pembelajaran berbasis teori belajar Dienes pada pertemuan kedua telah terlaksana. 

Terdapat perbedaan aspek pada penilaian pembelajaran pertemuan pertama dan 

kedua. Hal tersebut terjadi karena menyesuaikan dengan indikator pembelajaran 

pada saat pembelajaran. Namun pada dasarnya pembelajaran di pertemuan kedua 

masih mengacu pada teori belajar Dienes, yaitu menggunakan permainan. 

4.1.2.2    Analisis Deskripsi Data Variabel Terikat (Y) 

   Data variabel terikat (Y) pada penelitian ini berupa aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran matematika materi pecahan senilai di SDN 

Pesurungan Lor 1 Kota Tegal kelas IV B (kelas eksperimen) dan kelas IV A 

(kelas kontrol). Deskripsi data ini yaitu data nilai tes akhir yang dilakukan selama 

penelitian. Data nilai tes akhir yaitu data yang diambil setelah kelas mendapat 

perlakuan. Analisis deskripsi data variabel terikat mencakup jumlah siswa, skor 

rata-rata, median, skor minimal, skor maksimal, rentang, varians, dan standar 

deviasi aktivitas dan hasil belajar siswa. Berikut ini merupakan hasil penelitian 

pada kelas eksperimen dan kontrol. 

4.1.2.2.1 Data Aktivitas Belajar Siswa 

   Peneliti menggunakan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa untuk 

menilai aktivitas belajar siswa selama mengikuti proses pembelajaran matematika. 

Penilaian tersebut berpedoman pada deskriptor penilaian aktivitas belajar siswa 

yang meliputi aspek aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran selama dua 

pertemuan. Data aktivitas belajar siswa dapat dilihat pada Lampiran 30-34. 
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Berikut ini merupakan data aktivitas belajar siswa pada pembelajaran matematika 

materi pecahan senilai di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Aktivitas Belajar Matematika Siswa 

 

No. Kriteria Data 
Aktivitas Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Jumlah siswa 

Skor rata-rata 

Median 

Skor minimal 

Skor maksimal 

Rentang 

Varians 

Standar deviasi 

24 

70,16 

71,43 

55,36 

80,36 

25 

31,78 

5,64 

22 

  53,41 

53,57 

42,86 

62,50 

19,64 

21,84 

4,67 

 

Pada setiap pertemuan, aktivitas belajar matematika siswa diamati oleh 

guru kelas IV B dengan berpedoman pada deskriptor yang telah ditentukan. 

Berdasarkan rekapitulasi data aktivitas belajar matematika siswa di kedua kelas, 

diperoleh data seperti pada Tabel 4.3. Untuk lebih memahami data secara mudah 

dan lengkap, berikut ini merupakan paparan data penelitian hasil nilai aktivitas 

belajar matematika siswa di kelas eksperimen pada pertemuan pertama dan kedua. 

 

Tabel 4.4 Paparan Nilai Data Aktivitas Belajar Matematika Kelas Eksperimen 

 

Pert. 
Kriteria 

(n=24) 

Aspek 
Jumlah 

Nilai 

(%) 
Kriteria 

Aktivitas A B C D E F G 

1 
Jumlah 76 36 90 84 66 65 61 

478 71,13 Tinggi 
Rata-rata 3,2 1,5 3,8 3,5 2,8 2,7 2,5 

2 
Jumlah 61 34 90 64 95 68 53 

465 69,20 Tinggi 
Rata-rata 2,5 1,4 3,8 2,7 4,0 2,8 2,2 

Rata-Rata 471,5 70,16 Tinggi 
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Keterangan: 

n  : jumlah siswa yang hadir selama dua pertemuan 

A    : kegiatan visual 

B    : kegiatan lisan 

C    : kegiatan mendengarkan 

D    : kegiatan menulis 

E     : kegiatan metrik 

F     : kegiatan mental 

G    : kegiatan emosional 

N    : nilai dalam bentuk prosentase 

   Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dibaca bahwa hasil pengamatan terhadap 

aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen pada pertemuan pertama menunjukkan 

persentase sebesar 71,13%, termasuk dalam kategori aktivitas tinggi. Selanjutnya, 

pada pertemuan kedua menunjukkan persentase sebesar 69,20%, termasuk dalam 

kriteria tinggi. Rata-rata nilai aktivitas belajar kelas eksperimen selama dua 

pertemuan yaitu sebesar 70,16%. Persentase aktivitas belajar tersebut termasuk ke 

dalam kriteria tinggi. Jadi, aktivitas belajar di kelas eksperimen termasuk dalam 

kriteria tinggi. Rekapitulasi data aktivitas di kelas kontrol selama dua pertemuan 

dapat dilihat pada Lampiran 36. 

   Sama seperti kelas eksperimen, pembelajaran matematika yang 

dilaksanakan di kelas kontrol berjumlah dua kali pertemuan. Pada setiap 

pertemuan, aktivitas belajar siswa diamati selama proses pembelajaran dengan 
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berpedoman pada deskriptor. Berikut ini merupakan paparan data nilai aktivitas 

belajar siswa di kelas kontrol. 

Tabel 4.5 Paparan Nilai Data Aktivitas Belajar Matematika Siswa Kelas Kontrol 

Pert. 
Kriteria 

(n=22) 

Aspek 
Jumlah 

Nilai 

(%) 
Kriteria 

Aktivitas A B C D E F G 

1 Jumlah 44 48 53 50 22 48 54 
319 51,79 Tinggi 

 Rata-rata 2,0 2,2 2,4 2,3 1,0 2,2 2,5 

2 Jumlah 44 54 62 55 22 46 56 
339 55,03 Tinggi 

 Rata-rata 2,0 2,5 2,8 2,5 1,0 2,1 2,5 

Rata-Rata 329 53,41 Tinggi  

 

Keterangan: 

n  : jumlah siswa yang hadir selama dua pertemuan 

A    : kegiatan visual 

B    : kegiatan lisan 

C    : kegiatan mendengarkan 

D    : kegiatan menulis 

E     : kegiatan metrik 

F     : kegiatan mental 

G    : kegiatan emosional 

N    : nilai dalam bentuk prosentase 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dibaca bahwa hasil pengamatan terhadap 

aktivitas belajar siswa di kelas kontrol pada pertemuan pertama menunjukkan 

persentase sebesar 51,79%, termasuk dalam kategori aktivitas tinggi. Selanjutnya, 

pada pertemuan kedua menunjukkan persentase sebesar 55,03%, termasuk dalam 

kriteria tinggi. Rata-rata nilai aktivitas belajar kelas kontrol selama dua pertemuan 

yaitu sebesar 53,41%. Persentase aktivitas belajar tersebut termasuk ke dalam 
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kriteria tinggi. Jadi, aktivitas belajar di kelas kontrol termasuk dalam kriteria 

tinggi. Rekapitulasi data aktivitas di kelas kontrol selama dua pertemuan dapat 

dilihat pada Lampiran 36. Adapun perbandingan nilai rata-rata aktivitas belajar 

matematika siswa  kelas eksperimen dan kelas kontrol disajikan dalam bentuk 

diagram sebagai berikut. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%
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80,00%

Kelas

Eksperi

men

Kelas

Kontrol

Aktivitas(%) 70,16% 53,41%

Perbandingan Aktivitas

Aktivitas(%)

 

Diagram 4.1 Perbandingan Aktivitas Belajar Matematika Siswa 

 

 

4.1.2.2.2 Data Hasil Belajar Siswa 

Pada penelitian ini, hasil belajar siswa di kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yang diperoleh melalui tes akhir, selanjutnya diolah untuk pengujian 
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hipotesis. Hasil belajar tersebut diperoleh setelah kedua kelas mendapatkan 

perlakuan. Soal tes akhir terdiri dari 20 soal pilihan ganda dengan 4 alternatif 

jawaban. Soal tersebut yaitu soal yang sudah teruji validitas, reliabilitas, taraf 

kesukaran, dan daya beda melalui uji coba yang dilakukan sebelum penelitian. 

Data hasil belajar siswa secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. Berikut ini 

merupakan paparan rekapitulasi data hasil belajar siswa. 

Tabel 4.6 Paparan Data Rekapitulasi Tes Akhir Matematika Siswa 

 

  

No. Kriteria Data 
Hasil Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Jumlah siswa 

Skor rata-rata 

Median 

Skor minimal 

Skor maksimal 

Rentang 

Varians 

Standar deviasi 

27 

57,41 

60 

30 

75 

45 

127,64 

11,30 

23 

50,65 

50 

35 

75 

40 

132,51 

11,51 

    

 

Berdasarkan hasil tes akhir yang diberikan kepada siswa di dua kelas, 

diperoleh data seperti pada Tabel 4.6. Untuk lebih memahami data secara mudah 

dan lengkap, perlu adanya distribusi frekuensi data. Distribusi frekuensi data 

merupakan pengelompokkan data ke dalam beberapa kelas. Distribusi frekuensi 

nilai tes akhir di kedua kelas.yang disajikan pada Tabel 4.7 dan 4.8, serta data 

nilai tes akhir selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 39-40. 
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Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Tes Akhir Kelas Eksperimen 

 

Nilai Interval f (frekuensi) 

30-37 

38-45 

46-53 

54-61 

62-69 

70-77 

1 

4 

3 

10 

3 

6 

Jumlah 27 

 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Tes Akhir Kelas Kontrol 

 

Nilai Interval f (frekuensi) 

35-41 

42-49 

50-57 

58-65 

66-73 

74-81 

7 

4 

6 

4 

1 

1 

Jumlah 23 

 

  Adapun perbandingan nilai hasil belajar antara kelas eksperimen dan 

kontrol disajikan dalam diagram sebagai berikut. 
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Diagram 4.2 Perbandingan Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kontrol 
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Berdasarkan Diagram 4.2 dapat diketahui bahwa rata-rata nilai hasil 

belajar kelas eksperimen 57,41 dan rata-rata nilai hasil belajar kelas kontrol 50,65. 

Dengan demikian rata-rata nilai hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dari 

rata-rata nilai hasil belajar kontrol. 

4.1.3 Analisis Statistik Data Hasil Penelitian 

Analisis statistik data hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu hasil uji 

prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas dan homogenitas data, serta uji 

hipotesis yang meliputi uji perbedaan dan keefektifan pembelajaran berbasis teori 

belajar Dienes terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi pecahan 

senilai.  

4.1.3.1 Aktivitas Siswa 

Selama pembelajaran berlangsung, aktivitas siswa dinilai dengan 

berpedoman pada deskriptor yang memuat poin-poin aktivitas yang dilakukan 

oleh siswa. Nilai aktivitas belajar menggunakan rata-rata nilai aktivitas siswa 

yang hadir selama dua pertemuan. Nilai tersebut kemudian dianalisis dengan uji 

normalitas, uji homogenitas, dan hipotesis akhir (uji t). Berikut merupakan 

analisis data aktivitas belajar siswa pada materi pecahan senilai. 

4.1.3.1.1 Uji Normalitas 

Pada penelitian ini, uji normalitas nilai aktivitas belajar siswa 

menggunakan program SPSS versi 21. Uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan uji Liliefors dengan melihat nilai pada Kolmogorov-Smirnov pada 

program SPSS versi 21, dengan menu Analyze > Descriptive Statistics > Explore. 
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Jika nilai signifikansinya > 0,05 maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi 

normal atau jika signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

(Priyatno 2010: 57).  Berikut ini merupakan hasil dari uji normalitas data nilai 

aktivitas belajar siswa. 

 

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas Data Aktivitas Kelas Eksperimen  

 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

eksperimen ,174 24 ,059 ,956 24 ,360 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas Data Aktivitas Kelas Kontrol 

 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

kontrol 
,150 22 ,200

*
 ,970 22 ,711 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 dan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa signifikansi 

data kelas eksperimen sebesar 0,059 (> 0,05) dan data kelas kontrol sebesar 0,200 

(> 0,05), jadi dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data tersebut 

berdistribusi normal (Priyatno 2012: 57). Setelah data diketahui berdistribusi 

normal, langkah selanjutnya yaitu menguji homogenitas data. 

4.1.3.1.2 Uji Homogenitas 

Setelah dilakukan uji normalitas, maka selanjutnya yaitu dilakukan uji 

homogenitas. Penghitungan homogenitas data dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS versi 21, yaitu dengan cara membandingkan nilai signifikansi 
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Levene’s dengan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi Levene’s test ≥ 

0,05, maka varians data dapat dinyatakan homogen, namun jika nilai signifikansi 

Levene’s test < 0,05, maka varians data tidak homogen (Priyatno 2010: 83). 

Berikut ini merupakan data hasil pengujian homogenitas data yang disimpulkan 

pada Tabel 4.11. 

 

Tabel 4.11 Hasil Uji Homogenitas Aktivitas Belajar Siswa 

 

 Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

Nilai Equal variances assumed 
Equal variances not assumed 

,554 ,461 

 

Berdasarkan hasil uji homogenitas pada Tabel 4.11, diketahui bahwa nilai 

sebesar 0,461 (> 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa varians kedua 

kelompok data tersebut homogen. 

4.1.3.1.3 Pengujian Hipotesis (Uji t) 

Setelah data aktivitas belajar siswa telah diuji normalitas dan 

homogenitasnya, langkah selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Berdasarkan uji 

prasyarat analisis, diketahui bahwa data berdistribusi normal dan homogen. Oleh 

karena itu, uji hipotesis perbedaannya menggunakan independent samples t test 

dengan bantuan program SPSS versi 21. Uji hipotesis berguna untuk mengetahui 

simpulan penelitian dan untuk mengetahui hipotesis yang diterima. 

4.1.3.1.3.1 Hipotesis Pertama 

Pengujian hipotesis yang pertama yaitu mengenai perbedaan. Berikut 

merupakan analisis statistik pengujian hipotesis pertama aktivitas hasil belajar 

siswa: 
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(1) Hipotesis Uji 

Ho1 = Tidak ada perbedaan aktivitas belajar matematika materi materi 

Pecahan Senilai pada siswa kelas IV antara yang menggunakan 

pembelajaran berbasis teori belajar Dienes dan yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional (µ1 =  µ2). 

Ha1 = Ada perbedaan aktivitas belajar matematika materi materi Pecahan 

Senilai pada siswa kelas IV antara yang menggunakan 

pembelajaran berbasis teori belajar Dienes dan yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional (µ1 ≠  µ2). 

Keterangan: 

µ1 = nilai aktivitas belajar kelas eksperimen. 

µ2 = nilai aktivitas belajar kelas kontrol. 

(2) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini yaitu α = 0, 05. 

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis aktivitas belajar 

siswa menggunakan independent samples t test dengan bantuan aplikasi 

SPSS versi 21. 

(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan  

hipotesis uji di atas yaitu Ho diterima jika -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel dan Ho 

ditolak jika -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel.  Jika berdasarkan nilai 
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signifikansi, Ho diterima jika nilai signifikansi > 0,05 dan Ho ditolak jika 

nilai signifikansi pada kolom ≤ 0,05 (Priyatno: 2010: 35-6). 

(5) Hitungan  

Penghitungan menggunakan independent samples t test  dengan bantuan 

aplikasi SPSS versi 21. Hasil analisis uji t dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.12 Hasil Uji Perbedaan Nilai Aktivitas Belajar Siswa 

 

 
t-test for Equality of Means 

t Df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

aktivitas 

Equal 

variances 

assumed 

11,041 44 ,000 16,75 1,51 19,81 13,69 

Equal 

variances 

not 

assumed 

11,124 43,722 ,000 16,75 1,50 19,79 13,71 

 

(6) Simpulan 

Hasil uji homogenitas aktivitas belajar siswa menunjukkan bahwa kelas 

eksperimen dan kontrol memiliki varians yang sama (homogen).  Oleh 

karena itu, nilai thitung dan nilai signifikansi dilihat pada kolom sig. (2-

tailed) dan baris equal variances asummed. Berdasarkan Tabel 4.12,  dapat 

diketahui bahwa nilai thitung sebesar 11,041 dan nilai signifikansi sebesar 

0,000. Nilai ttabel dengan df = 44 dan taraf signifikansi 0,025 (uji 2 sisi) 

yaitu 2,015 (Priyatno, 2010: 113). Oleh karena nilai thitung > ttabel (11,041 > 

2,015) dan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,000 (0,000 < 0,05), 
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maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan aktivitas belajar matematika materi Pecahan Senilai pada siswa 

kelas IV antara yang  mendapatkan pembelajaran berbasis teori belajar 

Dienes dan yang mendapatkan pembelajaran menggunakan  model 

konvensional. 

4.1.3.1.3.2 Hipotesis Kedua 

Pengujian hipotesis kedua yaitu pengujian keefektifan pembelajaran 

berbasis teori belajar Dienes terhadap aktivitas belajar materi Pecahan Senilai. 

Untuk menguji keefektifan pembelajaran berbasis teori belajar Dienes, peneliti 

menggunakan penghitungan secara empiris dan statistik. Pengujian keefektifan 

secara empiris menurut Sugiyono (2013: 118), menggunakan rumus: 

 

 

Berdasarkan rumus tersebut, keefektifan pembelajaran berbasis teori 

belajar Dienes secara empiris yaitu: 

Rata-rata aktivitas kelas eksperimen = 70,16 

Rata-rata aktivitas kelas eksperimen = 53,41 

Selisih  = (70,16 - 53,41)  

 = 16.75 

Apabila selisih antara kedua nilai menujukkan angka positif, maka 

pembelajaran tersebut dinilai efektif. Begitu pula sebaliknya, jika selisih antara 

kedua nilai menunjukkan angka negatif, maka pembelajaran tersebut tidak efektif. 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, pembelajaran berbasis teori belajar Dienes 

efektif terhadap aktivitas siswa dibuktikan dengan selisih rata-rata nilai aktivitas 

belajar kedua kelas tersebut 16,75. 

Rata-rata aktivitas kelas eksperimen – Rata-rata aktivitas kelas kontrol 
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Sementara itu, untuk pengujian secara statistik keefektifan pembelajaran 

berbasis teori belajar Dienes menggunakan uji pihak kanan. Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan SPSS versi 21 untuk melakukan uji pihak kanan melalui 

one sample t test. Berikut ini merupakan analisis statistik pengujian hipotesis 

kedua data aktivitas belajar. 

(1) Hipotesis Uji 

Ho2 = Pembelajaran berbasis teori belajar Dienes tidak efektif terhadap 

aktivitas belajar siswa kelas IV pada materi pecahan senilai. ( 1  

2). 

Ha2 = Pembelajaran berbasis teori belajar Dienes efektif terhadap 

aktivitas belajar siswa kelas IV pada materi pecahan senilai. ( 1  

2). 

Keterangan: 

µ1 = nilai aktivitas belajar kelas eksperimen. 

µ2 = nilai aktivitas belajar kelas kontrol. 

(2) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini yaitu α = 0, 05. 

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis aktivitas belajar 

siswa menggunakan one samples t test dengan bantuan aplikasi SPSS versi 

21. 

(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan  
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hipotesis uji di atas yaitu Ho diterima jika thitung ≤ ttabel dan Ho ditolak jika 

thitung > ttabel (Sugiyono, 2013: 261). 

(5) Hitungan  

Penghitungan menggunakan one samples t test  dengan bantuan aplikasi 

SPSS versi 21. Hasil analisis uji t dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.13 Hasil Uji Keefektifan Model Terhadap Nilai Aktivitas Belajar Siswa 

 

 Test Value = 61,786 

T Df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksperimen 7,416 23 ,000 8,378 6,04 10,72 

 

(6) Simpulan 

Berdasarkan Tabel 4.13, dapat diketahui bahwa nilai thitung sebesar 7,416. 

Nilai ttabel dengan df = 23 dan taraf signifikansi 0,025 (uji 2 sisi) yaitu 

2,069 (Priyatno, 2010: 112). Oleh karena nilai thitung > ttabel (7,416 > 2,069, 

maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

berbasis teori belajar Dienes efektif terhadap aktivitas belajar siswa kelas 

IV pada materi pecahan senilai.   

4.1.3.2 Tes Awal 

Tes awal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa mengenai materi yang akan diajarkan. Selain itu, nilai tes awal juga 

digunakan untuk menghitung keefektifan pembelajaran berbasis teori belajar 

Dienes secara empiris. Deskripsi data tes awal dijelaskan pada tabel berikut ini. 



96 
 

 
 

Tabel 4.14 Deskripsi Data Tes Awal 

No. Kriteria Data Hasil Belajar Siswa 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Jumlah siswa 

Skor rata-rata 

Median 

Skor minimal 

Skor maksimal 

Rentang 

Varians 

Standar deviasi 

24 

37,92 

40 

20 

60 

40 

158,51 

12,59 

24 

32,92 

30 

20 

60 

40 

121,56 

11,03 

 

 

Berdasarkan hasil tes awal yang diberikan kepada siswa di kedua kelas, 

diperoleh data seperti pada Tabel 4.14. Untuk lebih memahami data secara mudah 

dan lengkap, perlu adanya distribusi frekuensi data. Distribusi frekuensi data 

merupakan pengelompokkan data ke dalam beberapa kelas. Distribusi frekuensi 

nilai tes awal di kedua kelas.yang disajikan pada Tabel 4.15 dan 4.16, serta data 

nilai tes awal selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 37-38. 

Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Nilai Tes Awal Kelas Eksperimen 

Interval f (frekuensi) 

20-26 

27-33 

34-40 

41-47 

48-54 

55-61 

2 

8 

6 

2 

2 

4 

Jumlah 24 
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Tabel 4.16 Distribusi Frekuensi Nilai Tes Awal Kelas Kontrol 

Interval f (frekuensi) 

20-26 

27-33 

34-40 

41-47 

48-54 

55-61 

9 

4 

7 

1 

1 

2 

Jumlah 24 

 

Tes awal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa mengenai materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, nilai nilai tes tersebut 

dianalisis dengan melakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan 

rata-rata. Berikut ini merupakan analisis data nilai tes awal. 

4.1.3.2.1  Uji Normalitas Data 

Berdasarkan rekapitulasi data tes awal matematika materi Pecahan Senilai 

pada kedua kelas, uji normalitas data menggunakan Lilliefors pada kolom 

Kolmogorov-Smirnov pada program SPSS versi 21. Setelah data diolah dengan 

menggunakan SPSS versi 21, diperoleh hasil uji normalitas data yang disajikan 

pada Tabel 4.17 dan 4.18. 

 

Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas Data Nilai Tes Awal Kelas Kontrol 

 

  

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kontrol ,175 24 ,055 ,904 24 ,026 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Tabel 4.18 Hasil Uji Normalitas Data Nilai Tes Awal Kelas Eksperimen 

 

  

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

eksperimen ,152 24 ,159 ,930 24 ,100 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan 

dengan melihat nilai signifikansi (Sig.) kedua kelompok data, baik data kelompok 

eksperimen maupun kontrol pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai 

signifikansinya lebih dari 0,05, maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal 

(Priyatno, 2010: 71-3). Pada Tabel 4.17 dan 4.18 dapat dilihat bahwa signifikansi 

data kelas kontrol sebesar 0,055 (> 0,05) dan data kelas eksperimen sebesar 0,159 

(> 0,05). Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data  tersebut 

berdistribusi normal. Setelah data diketahui berdistribusi normal, langkah 

selanjutnya yaitu menguji homogenitas data. 

4.1.3.2.2 Uji Homogenitas Data 

Pengujian homogenitas data dilakukan apabila data berdistribusi normal. 

Jika data berdistribusi tidak normal, maka tidak perlu menguji homogenitasnya. 

Berdasarkan uji normalitas tersebut, penghitungan homogenitas perlu dilakukan. 

Pengujian homogenitas data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 

21, yaitu dengan rumus Independent Samples t Test. Kemudian membandingkan 

nilai signifikansi Levene’s test yang terdapat pada Tabel 4.19 dengan taraf 
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signifikansi 0,05. Uji statistik yang digunakan untuk menguji homogenitas tes 

awal siswa menggunakan uji Levene  dengan bantuan aplikasi SPSS versi 21. 

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan  hipotesis uji 

tersebut, yaitu Ho diterima jika nilai signifikansi > 0,05, sedangkan Ho ditolak 

jika nilai signifikansi ≤ 0,05. Hasil analisis uji homogenitas dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

 

Tabel 4.19 Hasil Uji Homogenitas Nilai Tes Awal 

 

  

Levene's Test for 

Equality of Variances 

F Sig. 

Tes 

Awal 

Equal variances 

assumed 
1,128 ,294 

Equal variances not 

assumed 
    

 

 

Berdasarkan Tabel 4.19, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 

0,294 (> 0,05). Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan varians 

antara kelas eksperimen dan kontrol atau dapat dinyatakan kedua kelas homogen. 

 

4.1.3.2.3 Uji Kesamaan Rata-Rata 

 Uji kesamaan rata-rata data nilai tes awal digunakan untuk 

membandingkan kesamaan rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol serta 

membuktikan bahwa kedua kelas yang akan digunakan dalam penelitian ini tidak 

mempunyai perbedaan kondisi awal. Pengujian kesamaan rata-rata menggunakan 

uji Independent Samples t test. Berikut ini merupakan hasil analisis uji kesamaan 

rata-rata data nilai tes awal: 
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(1) Hipotesis Uji 

Ho = Tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai tes awal antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol (µ1 =  µ2). 

Ha =  Terdapat perbedaan rata-rata nilai tes awal antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol (µ1 ≠  µ2). 

Keterangan: 

µ1 = nilai tes awal kelas eksperimen. 

µ2 = nilai tes awal kelas kontrol. 

(2) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini yaitu α = 0, 05. 

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata nilai tes 

awal siswa menggunakan independent samples t test dengan bantuan 

aplikasi SPSS versi 21. 

(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan  

hipotesis uji di atas yaitu Ho diterima jika -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel dan Ho 

ditolak jika -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel.  Jika berdasarkan nilai 

signifikansi, Ho diterima jika nilai signifikansi > 0,05 dan Ho ditolak jika 

nilai signifikansi pada kolom ≤ 0,05 (Priyatno: 2010: 35-6). 

(5) Hitungan  

Penghitungan menggunakan independent samples t test  dengan bantuan 

aplikasi SPSS versi 21. Hasil analisis uji kesamaan rata-rata dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Tabel 4.20 Hasil Uji Kesamaan Rata-Rata Nilai Tes Awal 

 

  

t-test for Equality of Means 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Tes 

Awal 

Equal 

variances 

assumed 

1,464 
46 ,150 5,000 3,416 11,876 1,876 

Equal 

variances 

not 

assumed 

1,464 45,213 ,150 5,000 3,416 11,879 1,879 

 

(6) Simpulan 

Hasil uji kesamaan rata-rata nilai tes awal dapat dilihat pada nilai thitung dan 

nilai signifikansi dilihat pada kolom sig. (2-tailed) dan baris equal 

variances asummed. Berdasarkan Tabel 4.20,  dapat diketahui bahwa nilai 

thitung sebesar 1,464 dan nilai signifikansi sebesar 0,150. Nilai ttabel dengan 

df = 46 dan taraf signifikansi 0,025 (uji 2 sisi) yaitu 2,013 (Priyatno, 2010: 

113). Oleh karena nilai thitung < ttabel (1,464 < 2,013) dan nilai signifikansi 

yang diperoleh yaitu 0,150 (0,150 > 0,05), dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan nilai tes awal di kedua kelas atau kedua kelas memiliki 

kemampuan awal yang relatif sama. 

4.1.3.3 Hasil Belajar Siswa 

Setelah pemberian perlakuan yang berbeda pada kelas eksperimen dan 

kontrol, dilakukan tes akhir. Berdasarkan hasil tes akhir, diperoleh data bahwa 

rata-rata nilai tes akhir kelas eksperimen sebesar 57,41 dan kelas kontrol sebesar 

50,65. Nilai tersebut kemudian dianalisis. Berikut ini hasil analisis uji normalitas, 

homogenitas, dan hipotesis hasil belajar. 
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4.1.3.3.1 Uji Normalitas Data 

Berdasarkan rekapitulasi data hasil belajar matematika materi Pecahan 

Senilai pada kedua kelas, uji normalitas data menggunakan Lilliefors pada kolom 

Kolmogorov-Smirnov pada program SPSS versi 21. Setelah data diolah dengan 

menggunakan SPSS versi 21, diperoleh hasil uji normalitas data yang disajikan 

pada Tabel 4.21 dan 4.22. 

 

Tabel 4.21 Hasil Uji Normalitas Data Nilai Tes Akhir Kelas Kontrol 

 

  

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

kontrol ,167 23 ,098 ,930 23 ,111 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Tabel 4.22 Hasil Uji Normalitas Data Nilai Tes Akhir Kelas Eksperimen 

 

  

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

eksperimen ,119 27 ,200
*
 ,962 27 ,416 

a. Lilliefors Significance Correction 

Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan 

dengan melihat nilai signifikansi (Sig.) kedua kelompok data, baik data kelompok 

eksperimen maupun kontrol pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai 

signifikansinya lebih dari 0,05, maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal 

(Priyatno, 2010: 71-3). Pada Tabel 4.21 dan 4.22 dapat dilihat bahwa signifikansi 

data kelas kontrol sebesar 0,098 (> 0,05) dan data kelas eksperimen sebesar 0,200 

(> 0,05). Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data  tersebut 

berdistribusi normal. Uji hipotesis menggunakan statistik parametris, yaitu 
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menggunakan rumus Independent Samples t Test pada program SPSS versi 21. 

Setelah data diketahui berdistribusi normal, langkah selanjutnya yaitu menguji 

homogenitas data. 

4.1.3.3.2 Uji Homogenitas Data 

Pengujian homogenitas data dilakukan apabila data berdistribusi normal. 

Jika data berdistribusi tidak normal, maka tidak perlu menguji homogenitasnya. 

Berdasarkan uji normalitas tersebut, penghitungan homogenitas perlu dilakukan. 

Pengujian homogenitas data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 

21, yaitu dengan rumus Independent Samples t Test. Kemudian membandingkan 

nilai signifikansi Levene’s test yang terdapat pada Tabel 4.23 dengan taraf 

signifikansi 0,05. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan 

berdasarkan  hipotesis uji tersebut, yaitu Ho diterima jika nilai signifikansi > 0,05, 

sedangkan Ho ditolak jika nilai signifikansi ≤ 0,05. Hasil analisis uji homogenitas 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.23 Hasil Uji Homogenitas Nilai Tes Akhir 

 

  

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 

Tes Akhir Equal variances 

assumed 
,077 ,783 

Equal variances not 

assumed 
    

 

Berdasarkan Tabel 4.23, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 

0,783 (> 0,05). Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan varians 

antara kelas eksperimen dan kontrol atau dapat dinyatakan kedua kelas homogen. 
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4.1.3.3.3 Uji Hipotesis (Uji t) 

Setelah data hasil belajar siswa telah diuji normalitas dan homogenitasnya, 

langkah selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Berdasarkan uji prasyarat analisis, 

diketahui bahwa data berdistribusi normal dan homogen. Oleh karena itu, uji 

hipotesis perbedaannya menggunakan independent samples t test dengan bantuan 

program SPSS versi 21. Uji hipotesis berguna untuk mengetahui simpulan 

penelitian dan untuk mengetahui hipotesis yang diterima. 

4.1.3.3.3.1 Hipotesis Pertama 

Pengujian hipotesis yang pertama yaitu mengenai perbedaan. Berikut 

merupakan analisis statistik pengujian hipotesis pertama nilai hasil belajar siswa: 

(1) Hipotesis Uji 

Ho3 = Tidak ada perbedaan hasil belajar matematika materi materi 

Pecahan Senilai pada siswa kelas IV antara yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan pembelajaran berbasis teori belajar 

Dienes dan yang mendapatkan pembelajaran menggunakan  model 

konvensional (µ1 =  µ2). 

Ha3 = Ada perbedaan hasil belajar matematika materi Pecahan Senilai 

pada siswa kelas IV antara yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan pembelajaran berbasis teori belajar Dienes dan yang 

mendapatkan pembelajaran menggunakan  model konvensional (µ1 

≠  µ2). 

Keterangan: 

µ1 = nilai hasil belajar kelas eksperimen. 

µ2 = nilai hasil belajar kelas kontrol. 
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(2) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini yaitu α = 0, 05. 

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis hasil belajar siswa 

menggunakan independent samples t test dengan bantuan aplikasi SPSS 

versi 21. 

(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan  

hipotesis uji di atas yaitu Ho diterima jika -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel dan Ho 

ditolak jika -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel.  Jika berdasarkan nilai 

signifikansi, Ho diterima jika nilai signifikansi > 0,05 dan Ho ditolak jika 

nilai signifikansi pada kolom ≤ 0,05 (Priyatno: 2010: 35-6). 

(5) Hitungan  

Penghitungan menggunakan independent samples t test  dengan bantuan 

aplikasi SPSS versi 21. Hasil analisis uji t dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.24 Hasil Uji Perbedaan Nilai Tes Akhir Siswa 

 

  

t-test for Equality of Means 

T Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Tes 

Akhir 

Equal 

variances 

assumed 

2,089 
48 ,042 6,755 3,234 13,257 ,254 

Equal 

variances 

not 

assumed 

2,086 46,452 ,043 6,755 3,239 13,272 ,238 
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(6) Simpulan 

Hasil uji homogenitas hasil belajar siswa menunjukkan bahwa kelas 

eksperimen dan kontrol memiliki varians yang sama (homogen).  Oleh 

karena itu, nilai thitung dan nilai signifikansi dilihat pada kolom sig. (2-

tailed) dan baris equal variances asummed. Berdasarkan Tabel 4.24,  

dapat diketahui bahwa nilai thitung sebesar 2,089 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,042. Nilai ttabel dengan df = 48 dan taraf signifikansi 0,025 (uji 2 

sisi) yaitu 2,011 (Priyatno, 2010: 113). Oleh karena nilai thitung > ttabel 

(2,089 > 2,011) dan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,042 (0,042 < 

0,05), maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan hasil belajar matematika materi Pecahan Senilai pada 

siswa kelas IV antara yang  mendapatkan pembelajaran menggunakan 

pembelajaran berbasis teori belajar Dienes dan yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan  model konvensional. 

4.1.3.3.3.2 Hipotesis Kedua 

Pengujian hipotesis kedua yaitu pengujian keefektifan pembelajaran 

berbasis teori belajar Dienes terhadap hasil belajar materi Pecahan Senilai. Untuk 

menguji keefektifan pembelajaran berbasis teori belajar Dienes, peneliti 

menggunakan penghitungan secara empiris dan statistik. Pengujian keefektifan 

secara empiris menurut Sugiyono (2013: 118), menggunakan rumus: 

 

Keterangan: 

O1 = rata-rata nilai hasil tes awal kelas eksperimen 

(O2-O1) - (O4-O3) 
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O2 = rata-rata nilai hasil tes akhir kelas eksperimen 

O3 = rata-rata nilai hasil tes awal kelas kontrol 

O4 = rata-rata nilai hasil tes akhir kelas kontrol 

Menurut rumus tersebut, secara empiris tingkat keefektifan pembelajaran 

berbasis teori belajar Dienes yaitu: 

(O2 - O1) - (O4 - O3) = (58,13 – 37,92) - (50,91 – 33,41) 

 = 20,21 – 17,5 

 = 2,71 

Berdasarkan rumus tersebut, secara empiris tingkat keefektifan 

pembelajaran berbasis teori belajar Dienes menunjukkan adanya pengaruh yang 

dibuktikan dengan hasil perhitungan yang bernilai positif 2,71. 

Sementara itu, untuk pengujian secara statistik keefektifan pembelajaran 

berbasis teori belajar Dienes menggunakan uji pihak kanan. Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan SPSS versi 21 untuk melakukan uji pihak kanan melalui 

one sample t test. Berikut ini merupakan analisis statistik pengujian hipotesis 

kedua data aktivitas belajar. 

(1) Hipotesis Uji 

Ho4 = Pembelajaran berbasis teori belajar Dienes tidak efektif terhadap 

hasil belajar siswa kelas IV pada materi pecahan senilai. ( 1  2). 

Ha4 = Pembelajaran berbasis teori belajar Dienes efektif terhadap hasil 

belajar siswa kelas IV pada materi pecahan senilai. ( 1  2). 

Keterangan: 

µ1 = nilai hasil belajar kelas eksperimen. 
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µ2 = nilai hasil belajar kelas kontrol. 

(2) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini yaitu α = 0, 05. 

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis hasil belajar siswa 

menggunakan one samples t test dengan bantuan aplikasi SPSS versi 21. 

(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan  

hipotesis uji di atas yaitu Ho diterima jika thitung ≤ ttabel dan Ho ditolak jika 

thitung > ttabel (Sugiyono, 2013: 261). 

(5) Hitungan  

Penghitungan menggunakan one samples t test  dengan bantuan aplikasi 

SPSS versi 21. Hasil analisis uji t dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.25 Hasil Uji Keefektifan Model Terhadap Nilai Tes Akhir 

 

 Test Value = 54,52 

T Df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Eksperimen 
1,499 23 ,147 3,605 -1,37 8,58 

 

(6) Simpulan 

Berdasarkan Tabel 4.25, dapat diketahui bahwa nilai thitung sebesar 1,499. 

Nilai ttabel dengan df = 23 dan taraf signifikansi 0,025 (uji 2 sisi) yaitu 

2,069 (Priyatno, 2010: 112). Oleh karena nilai thitung <  ttabel (1,499 < 2,069, 



109 
 

 
 

maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dapat disimpulkan pembelajaran 

berbasis teori belajar Dienes tidak efektif terhadap hasil belajar siswa kelas 

IV pada materi pecahan senilai. 

4.2 Pembahasan 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk membuktikan ada atau tidaknya 

perbedaan aktivitas dan hasil belajar matematika materi Pecahan Senilai pada 

siswa kelas IV SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal antara pembelajaran yang 

menggunakan teori belajar Dienes dan yang menggunakan model konvensional. 

Selain itu, untuk membuktikan apakah pembelajaran berbasis teori belajar Dienes 

efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV pada materi pecahan 

senilai.  

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti terlebih dahulu melakukan uji 

prasyarat instrumen. Uji prasyarat instrumen meliputi uji validitas, reliabilitas, 

daya beda, dan tingkat kesukaran soal. Untuk mengetahui hasil uji prasyarat 

instrumen, peneliti melakukan uji coba. Setelah uji coba dilaksanakan, diperoleh 

instrumen penelitian yang telah memenuhi syarat. Instrumen penelitian terdiri dari 

20 butir soal pilihan ganda dengan empat alternatif jawaban. Instrumen tersebut 

kemudian digunakan untuk tes awal dan akhir. 

Tes awal dilakukan di kelas eksperimen dan kontrol. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui keadaan awal dari kedua kelas yang akan dijadikan sebagai 

objek penelitian. Data nilai tes awal yang telah diperoleh, diuji kesamaan rata-

ratanya dengan menggunakan independent sample t test. Diperoleh thitung sebesar 

1,464,  sedangkan harga ttabel dengan α = 0,025 (uji 2 sisi) dan df = 46 yaitu 2,013 
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(Priyatno, 2010: 35-7). Oleh karena thitung < ttabel (1,464 < 2,013) dan signifikansi  

> 0,05 (0,150 > 0,05), sehingga dapat dinyatakan tidak ada perbedaan kemampuan 

awal yang signifikan antara kelas eksperimen dan kontrol. Dengan kata lain, 

kedua kelas memiliki kemampuan awal yang sama, dan penelitian bisa 

dilaksanakan. 

Dalam penelitian ini, proses pembelajaran dilaksanakan selama dua 

pertemuan. Pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan model 

pembelajaran berbasis teori belajar Dienes sedangkan pada kelas kontrol 

menggunakan model konvensional. Setelah pembelajaran selesai dilaksanakan, 

peneliti mengadakan tes akhir di kedua kelas. Data aktivitas dan hasil belajar 

siswa kemudian dianalisis hingga diperoleh hasil pengujian hipotesis. Berikut ini 

merupakan ulasan mengenai uji hipotesis kedua variabel. 

4.2.1 Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar yang akan diuji hipotesisnya merupakan gabungan dari 

nilai aktivitas selama dua pertemuan. Persentase aktivitas belajar siswa pada kelas 

kontrol di pertemuan pertama sebesar 51,79% (kategori tinggi) dan di pertemuan 

kedua sebesar 55,03% (kategori tinggi) sehingga rata-rata aktivitas di kelas 

kontrol selama dua pertemuan yaitu 53,41% yang tergolong dalam kategori tinggi. 

Sedangkan persentase aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen di pertemuan 

pertama sebesar 71,13% (kategori tinggi) dan di pertemuan kedua sebesar 69,20% 

(kategori tinggi) sehingga rata-rata aktivitas di kelas eksperimen selama dua 

pertemuan yaitu 70,17% yang tergolong dalam kategori tinggi. 
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Data rata-rata aktivitas kelas eksperimen dan kontrol yang telah diperoleh 

kemudian diuji hipotesisnya. Untuk menentukan rumus yang akan digunakan 

dalam pengujian hipotesis, perlu dilakukan uji prasyarat analisis. Uji prasyarat 

analisis meliputi uji normalitas dan homogenitas data. Berdasarkan hasil uji 

prasyarat analisis, diketahui bahwa data aktivitas belajar siswa berdistribusi 

normal dan homogen. Oleh karena itu, uji hipotesis perbedaan menggunakan 

independent samples t test. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis nilai aktivitas 

siswa, diperoleh nilai thitung sebesar 11,041 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. 

Nilai thitung > ttabel (11,041 > 2,015) dan nilai signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan aktivitas 

belajar matematika materi Pecahan Senilai pada siswa kelas IV SDN Pesurungan 

Lor 1 Kota Tegal antara yang menggunakan pembelajaran berbasis teori belajar 

Dienes dan yang menggunakan model konvensional. 

Selanjutnya, untuk menguji keefektifan pembelajaran berbasis teori belajar 

Dienes terhadap aktivitas belajar matematika materi Pecahan Senilai, peneliti 

menggunakan analisis secara empiris dan statistik. Berdasarkan hasil 

penghitungan tingkat keefektifan pembelajaran berbasis teori belajar Dienes 

secara empiris, diperoleh hasil positif yaitu 16,75. Artinya, secara empiris 

pembelajaran berbasis teori belajar Dienes efektif terhadap aktivitas belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika.  

Pengujian hipotesis dengan menggunakan one sample t test (uji pihak 

kanan) juga dilakukan pada rata-rata aktivitas belajar siswa. Berdasarkan hasil uji 

t diketahui bahwa nilai thitung sebesar 7,416 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. 
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Nilai thitung > ttabel (7,416 > 2,069) dan nilai signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05), 

sehingga dapat disimpulkan pembelajaran dengan menggunakan teori belajar 

Dienes efektif terhadap aktivitas belajar siswa kelas IV pada materi pecahan 

senilai. 

Hamalik (2013: 171) menyatakan bahwa pengajaran yang efektif adalah 

pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri/melakukan aktivitas 

sendiri. Dengan pengertian bahwa guru bertindak sebagai fasilitator. Pada kelas 

eksperimen, siswa tidak hanya menerima pengetahuan dari guru, namun juga 

diberikan kesempatan untuk membentuk pengetahuannya sendiri melalui aktivitas 

manipulatifnya terhadap media pembelajaran. Hal ini sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Aisyah (2008; 2-24) salah satu hal yang menyenangkan bagi 

siswa SD adalah permainan, karena dunia anak tidak terlepas dari permainan. 

Permainan interaktif merupakan permainan yang dikemas dalam pembelajaran, 

sehingga siswa menjadi aktif dan senang dalam belajar. Menurut Aisyah (2008; 2-

6) teori belajar Dienes menekankan pada tahapan permainan yang berarti 

pembelajaran diarahkan pada proses yang melibatkan siswa aktif dalam belajar. 

Seperti pembelajaran yang terjadi di kelas eksperimen. Tahapan permainan yang 

dilaksanakan di kelas eksperimen terdiri dari 5 tahap yaitu tahap bermain bebas, 

tahap bermain dengan aturan, tahap permainan kesamaan sifat, tahap permainan 

representasi dan tahap permainan dengan simbol. 

Pada tahap bermain bebas, siswa dibebaskan untuk menyusun puzzle 

sesuai dengan kreasi masing-masing siswa asalkan puzzle tersebut dapat tersusun 

dengan rapi dan merupakan satu kesatuan. Semua kelompok dapat menyusun 
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puzzle dengan benar sesuai dengan kreasinya masing-masing. Tidak didapati 

hambatan ketika siswa menyusun puzzle tersebut. Tahap bermain dengan aturan, 

pada tahap ini siswa diharuskan menuliskan nilai pecahan pada tiap-tiap potongan 

puzzle yang telah disusun. Jika salah dalam menuliskan nilai pecahan maka siswa 

akan mengalami kesulitan dalam menemukan konsep pecahan senilai. Semua 

kelompok dapat menuliskan nilai pecahan pada potongan-potongan puzzle 

tersebut dengan benar.  

Setelah masing-masing potongan puzzle diberi nilai, langkah selanjutnya 

ialah mengelompokkan potongan-potongan puzzle yang memiliki ukuran yang 

sama untuk dianalisis. Tahap inilah yang disebut dengan tahap permainan 

kesamaan sifat. Awalnya siswa masih belum memahami cara mengelompokkan 

potongan-potongan puzzle, namun dengan satu contoh yang diberikan guru di 

depan kelas siswa mulai memahami cara mengelompokkan potongan-potongan 

puzzle yang memiliki ukuran yang sama di depan kelas. Langkah selanjutnya 

siswa lah yang maju ke depan kelas untuk mengelompokkannya.  

Setelah pengelompokkan puzzle selesai dilakukan, langkah selanjutnya 

ialah membimbing siswa untuk berpikir secara induktif untuk menemukan konsep 

pecahan senilai. Tahap inilah yang disebut dengan tahap permainan representasi. 

Siswa menentukan representasi terhadap konsep pecahan senilai berdasarkan 

kegiatan yang telah mereka lakukan. Awalnya siswa mengalami kesulitan dalam 

menentukan konsep pecahan senilai. Guru bertugas membimbing siswa dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa, supaya siswa dapat menentukan 

konsep pecahan senilai.  
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Tahap terakhir dalam pembelajaran berbasis teori belajar Dienes adalah 

tahap permainan dengan simbol. Setelah siswa berhasil menentukan representasi 

terhadap konsep pecahan senilai, langkah selanjutnya ialah membuat simbol. 

Matematika identik dengan penggunaan simbol. Untuk mengkomunikasikan suatu 

konsep khususnya pada pembelajaran matematika diperlukan suatu simbol. 

Simbol merupakan gambar, bentuk, atau benda yang mewakili gagasan atau ide. 

Simbol dalam pengertian ini disebut juga sebagai rumus.  

Pelaksanaan pembelajaran di kelas kontrol, guru menggunakan model 

konvensional. Guru menjelaskan materi pelajaran dan dilanjutkan dengan diskusi 

kelompok biasa, serta pemberian soal-soal latihan yang harus dikerjakan dalam 

waktu yang telah ditentukan. Dalam pembelajaran di kelas kontrol tidak ada 

proses permainan seperti halnya dalam kelas eksperimen. Oleh karena itu, 

pembelajaran di kelas kontrol lebih didominasi oleh guru. Informasi yang 

diperoleh siswa juga hanya berasal dari guru, sehingga siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran. 

Berdasarkan pembahasan tersebut, pembelajaran berbasis teori belajar 

Dienes dapat mengaktifkan seluruh siswa selama proses pembelajaran dan 

memberikan kesempatan untuk berkreasi serta berinteraksi dengan bahan 

manipulatif. Hal ini sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar, yakni senang 

bermain dan masih berada dalam tahapan operasional kongkrit. Dengan demikian, 

siswa merasa senang dan semangat dalam mengikuti pembelajaran sehingga 

pembelajaran menjadi bermakna. 
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4.2.2 Hasil Belajar Siswa 

Nilai tes akhir yang diperoleh setelah siswa melakukan kegiatan 

pembelajaran digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. berdasarkan nilai tes 

akhir, diperoleh rata-rata nilai di kelas eksperimen sebesar 57,41 sedangkan di 

kelas kontrol sebesar 50,65. Dilihat dari perolehan rata-rata hasil belajar, kelas 

eksperimen yang menerapkan pembelajaran berbasis teori belajar Dienes lebih 

tinggi daripada yang menerapkan model konvensional. 

Data rata-rata nilai tes akhir kelas eksperimen dan kontrol yang telah 

diperoleh kemudian diuji hipotesisnya. Untuk menentukan rumus yang akan 

digunakan dalam pengujian hipotesis, perlu dilakukan uji prasyarat analisis. Uji 

prasyarat analisis meliputi uji normalitas dan homogenitas data. Berdasarkan hasil 

uji prasyarat analisis, diketahui bahwa data hasil belajar siswa berdistribusi 

normal dan homogen. Oleh karena itu, uji hipotesis perbedaan menggunakan 

independent samples t test. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis nilai akhir 

siswa, diperoleh nilai thitung sebesar 2,089 dan nilai signifikansi sebesar 0,042. 

Nilai thitung > ttabel (2,089 > 2,011) dan nilai signifikansi < 0,05 (0,042 < 0,05). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika materi 

Pecahan Senilai pada siswa kelas IV SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal antara 

yang menggunakan pembelajaran berbasis teori belajar Dienes dan yang 

menggunakan model konvensional. 

Selanjutnya, untuk menguji keefektifan pembelajaran berbasis teori belajar 

Dienes terhadap aktivitas belajar matematika materi Pecahan Senilai, peneliti 

menggunakan analisis secara empiris dan statistik. Jumlah siswa yang diuji nilai 
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keefektifannya berbeda dengan jumlah siswa yang mengerjakan tes akhir. Hal ini 

dapat terjadi karena dalam dua pertemuan kehadiran siswa tidak 100%. Jadi nilai 

yang digunakan untuk mengukur keefektifan hanya nilai siswa yang mengikuti tes 

awal dan tes akhir saja. Berdasarkan hasil penghitungan tingkat keefektifan 

pembelajaran berbasis teori belajar Dienes secara empiris, diperoleh hasil positif 

yaitu 2,71. Artinya, secara empiris pembelajaran berbasis teori belajar Dienes 

efektif untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika.  

Pengujian hipotesis secara statistik menggunakan one sample t test (uji 

pihak kanan) juga dilakukan pada data hasil belajar siswa. Sebelum dilaksanakan 

uji pihak kanan, data hasil belajar siswa yang mengikuti dua pertemuan diuji 

prasyarat analisisnya. Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis, diketahui bahwa 

data hasil belajar siswa yang mengikuti dua pertemuan berdistribusi normal dan 

homogen. Oleh karena itu uji keefektifan secara statistik dapat dilakukan. 

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa nilai thitung sebesar 1,499 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,147. Nilai thitung < ttabel (1,499 < 2,069) dan nilai signifikansi 

> 0,05 (0,147 > 0,05), sehingga dapat disimpulkan pembelajaran dengan 

menggunakan teori belajar Dienes tidak tidak efektif terhadap hasil belajar siswa 

kelas IV pada materi pecahan senilai. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji empiris dan statistik data hasil belajar 

siswa, terdapat dua hasil yang bertolak belakang. Secara empiris model 

pembelajaran berbasis teori belajar Dienes dinilai efektif, namun tidak demikian 

dengan uji secara statistik. Artinya, bahwa model tersebut efektif pada subjek 
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penelitian siswa kelas IV SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal, namun tidak efektif 

jika digeneralisasikan ke dalam populasi yang lebih besar. 

Fakta di lapangan tidak sejalan dengan yang dikemukakan oleh Aisyah 

(2008; 2-17) bahwa belajar matematika akan efektif jika dilakukan dalam suasana 

yang menyenangkan. Agar dapat memenuhi kebutuhan untuk dapat belajar 

matematika dalam suasana yang menyenangkan, maka guru harus mengupayakan 

adanya situasi dan kondisi yang menyenangkan. Untuk itu guru memahami 

tentang perkembangan anak didik dalam belajar matematika, yang menyenangkan 

untuk dipelajari, maupun trik-trik yang menjadikan anak didik senang dan tidak 

bosan belajar matematika. Hal tersebut sudah diupayakan oleh guru saat 

mengajar. Namun, penentu keberhasilan dalam pembelajaran dapat dipengaruhi 

pula oleh faktor internal dan eksternal diri siswa.  

Gestalt  dalam Susanto (2013: 12) menyatakan bahwa  hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh siswa itu sendiri (faktor internal) dan lingkungannya (eksternal). 

Faktor dari dalam diri siswa itu sendiri meliputi : kemampuan berpikir, motivasi, 

minat, kesiapan siswa baik dalam jasmani maupun rohani. Sedangkan faktor dari 

lingkungan yaitu : sarana dan prasarana, kompetensi guru, kreativitas guru, 

sumber belajar, metode serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. 

Faktor internal siswa yang akan dibahas yaitu faktor kemampuan berpikir 

dan kesiapan siswa. Siswa kelas IV SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal memiliki 

kemampuan berpikir 80-90 kategori rendah yang masih dalam kategori normal 

hingga 91-110 kategori normal atau rata-rata yang ditunjukkan dengan hasil tes 

IQ (Intellegent Quotient) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 

2016. Menurut Ruseffendi (1992) dalam Aisyah ((2008; 2-17-8) bahwa untuk 
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dapat mengajarkan konsep matematika pada anak dengan baik dan mudah 

dimengerti, maka materi yang akan disampaikan hendaknya diberikan pada anak 

yang sudah siap intelektualnya untuk menerima materi tersebut. Sebagian besar 

siswa kelas IV SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal masih belum menguasai 

perkalian dan pembagian dengan baik, padahal materi tersebut menjadi materi 

prasyarat terpenting yang harus dikuasai sebelum memasuki materi pecahan 

senilai. Terbukti dengan beberapa siswa menghitung masih menggunakan turus 

dan hasil evaluasi pembelajaraan yang belum memuaskan. Hal itu tentu akan 

menghambat proses pembelajaran. 

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yaitu dukungan dari  

keluarga. Latar belakang pekerjaan orang tua siswa kelas IV SDN Pesurungan Lor 

1 Kota Tegal rata-rata berprofesi sebagai “penyilet ikan” dengan jam kerja ±12 

jam/hari. Hal tersebut menjadikan minimnya kontrol orang tua terhadap belajar 

siswa di rumah maupun sekolah. 

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika 

tidak selalu efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Faktor-

faktor lain yang melekat pada diri siswa juga harus dipertimbangkan, seperti 

faktor internal (meliputi: kemampuan berpikir, motivasi, minat, kesiapan siswa 

baik dalam jasmani maupun rohani) dan eksternal siswa (meliputi: sarana dan 

prasarana, kompetensi guru, kreativitas guru, sumber belajar, metode serta 

dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. 

Dalam penelitian eksperimen, terdapat variabel eksperimen dan variabel 

non-eksperimen. Variabel eksperimen adalah kondisi yang hendak diteliti 
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bagaimana pengaruhnya terhadap suatu gejala. Untuk mengetahui pengaruh 

varibel itu, kedua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kontrol dikenakan 

variabel eksperimen yang berbeda (dalam penelitian ini, pembelajaran berbasis 

teori belajar Dienes diterapkan di kelas eksperimen, sedangkan di kelas kontrol 

menerapkan pembelajaran konvensional). Sedangkan variabel non-eksperimen 

adalah variabel yang tidak dengan sengaja dilakukan tetapi dapat memengaruhi 

hasil eksperimen. Variabel ini dapat dikontrol, baik untuk kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol, disebut juga controlled variable. Akan tetapi sebagian 

lagi dari variabel non-eksperimen ada di luar kekuasaan eksperimen untuk 

dikontrol atau dikendalikan, disebut juga dengan variabel ekstran atau extraneous 

variable. Besar kecilnya pengaruh variabel ekstrane yang dapat menyebabkan 

terjadinya perbedaan dengan yang diobservasi dalam penelitian eksperimen  

disebut kesesatan atau errors.  

Dalam penelitian eksperimen dapat dijumpai adanya dua jenis kesesatan 

yaitu : (1) Kesesatan konstan, dan (2) Kesesatan tidak konstan. Kesesatan konstan 

merupakan pengaruh akibat variabel ekstrane, yang selalu ada dalam setiap 

eksperimen. Variabel ini tidak dapat diketahui, tidak dapat diukur dan sulit untuk 

dikendalikan, serta tidak mudah untuk diperhitungkan oleh peneliti. Prosedur 

eksperimen telah dilaksanakan sesuai dengan metodologi yang benar, maka 

peneliti berkeyakinan bahwa adanya perbedaan hasil belajar siswa nanti secara 

mutlak dipengaruhi oleh baiknya metode yang dilakukan. Peneliti tidak menyadari 

adanya berbagai variabel yang mungkin dapat mengganggu proses dan hasil 

eksperimen (karena diluar kendali peneliti). Salah satu faktor yang menyebabkan 

model pembelajaran berbasis teori belajar Dienes tidak efektif terhadap hasil 
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belajar siswa kelas IV pada materi pecahan senilai ialah timbulnya kesesatan 

konstan. Kesesatan konstan yang dimaksud ialah faktor internal kemampuan 

berpikir siswa yang lamban dalam penerimaan materi pelajaran; ketidakmatangan 

siswa pada materi prasyarat yaitu perkalian dan pembagian; dan minimnya kontrol 

orang tua terhadap belajar siswa di rumah maupun sekolah. Faktor-faktor tersebut 

tidak mampu dikendalikan oleh peneliti karena diluar kemampuan peneliti. Jadi, 

hasil belajar pada siswa kelas eksperimen telah dicemari oleh variabel luar yang 

peneliti tidak mampu memperhitungkannya. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Penutup merupakan kajian kelima dalam penelitian. Pada penutup memuat 

tentang simpulan dan saran. Pembahasan lebih mendalam mengenai bab penutup 

akan diuraikan pada penjelasan berikut ini. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian yang 

berjudul “Keefektifan Pembelajaran Berbasis Teori Belajar Dienes Terhadap 

Aktivitas dan Hasil Belajar Materi Pecahan Senilai Siswa Kelas IV SDN 

Pesurungan Lor 1 Kota Tegal”, dapat dikemukakan simpulan penelitian sebagai 

berikut: 

(1) Terdapat perbedaan aktivitas belajar Matematika materi Pecahan Senilai 

antara pembelajaran yang menggunakan teori berbasis teori belajar Dienes 

dan yang menggunakan model konvensional. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil uji hipotesis menggunakan independent samples t test  melalui 

program SPSS versi 21 yang menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel 

(11,041 > 2,015) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05). 

(2) Pembelajaran berbasis teori  belajar  Dienes  efektif terhadap aktivitas 

belajar siswa kelas IV pada materi pecahan senilai. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan melihat hasil uji hipotesis secara empiris yang 

menunjukkan pengaruh sebesar positif 16,75 dan uji hipotesis secara  
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statistik menggunakan one sample t test (uji pihak kanan) melalui program 

SPSS versi 21 yang menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel (7,416 > 2,069) 

dan nilai signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05). 

(3) Terdapat perbedaan hasil belajar Matematika materi Pecahan Senilai 

antara pembelajaran yang menggunakan teori berbasis teori belajar Dienes 

dan yang menggunakan model konvensional. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil uji hipotesis menggunakan independent samples t test  melalui 

program SPSS versi 21 yang menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel (2,089 

> 2,011) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,042 < 0,05). 

(4) Pembelajaran berbasis teori belajar Dienes tidak tidak efektif terhadap 

hasil belajar siswa kelas IV pada materi pecahan senilai. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil uji hipotesis secara statistik menggunakan one sample t 

test (uji pihak kanan) melalui program SPSS versi 21 yang menunjukkan 

bahwa nilai thitung < ttabel (1,499 > 2,069) dan nilai signifikansi > 0,05 

(0,147 > 0,05). 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, bahwa pembelajaran 

berbasis teori belajar Dienes terbukti meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa kelas IV pada pembelajaran Matematika materi Pecahan Senilai, sehingga 

disarankan: 

5.2.1  Bagi Siswa 

Siswa dalam mengikuti pembelajaran berbasis teori belajar Dienes perlu 

memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh, baik mengenai materi 

maupun cara pelaksanaan pembelajaran berbasis teori belajar Dienes. Supaya 
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pelaksanaan pembelajaran berbasis teori belajar Dienes pada materi pecahan 

senilai dapat berjalan dengan lancar, disarankan siswa sudah matang dalam 

perkalian dan pembagian. Sebagian besar siswa masih belum menguasai perkalian 

dan pembagian, sedangkan hal tersebut sangat penting dimiliki siswa karena 

materi pecahan senilai sangat identik dengan perkalian dan pembagian.  

5.2.2 Bagi Guru 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembelajaran 

berbasis teori belajar Dienes lebih efektif daripada model konvensional, 

disarankan kepada guru untuk menerapkan model pembelajaran berbasis teori 

belajar Dienes (pembelajaran dalam bentuk permainan) dalam proses 

pembelajaran di kelasnya. Guru dapat mengolaborasikan pembelajaran berbasis 

teori belajar Dienes dengan model atau metode pembelajaran yang mendukung, 

serta disesuaikan dengan karakteristik materi yang akan dibahas dan kondisi 

siswa. Namun, sebelum menggunakan pembelajaran berbasis teori belajar Dienes 

hendaknya guru benar-benar memahami tahapan-tahapan dalam pembelajaran 

berbasis teori belajar Dienes dan merencanakan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, sehingga proses pembelajaran optimal dan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran.  

5.2.3  Bagi Sekolah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis 

teori belajar Dienes lebih efektif dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

materi Pecahan Senilai pada siswa kelas IV SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal. 

Oleh karena itu, kepada pihak sekolah disarankan untuk memberikan sosialisasi 

model pembelajaran berbasis teori belajar Dienes kepada guru agar dapat 

menerapkan model tersebut dalam pembelajaran. Di samping itu, agar penerapan 
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model pembelajaran berbasis teori belajar Dienes dapat berjalan lancar, sekolah 

perlu menyediakan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan model 

pembelajaran berbasis teori belajar Dienes baik bagi guru maupun siswa. Fasilitas 

yang dimaksud yaitu alat peraga manipulatif, buku-buku tentang model 

pembelajaran yang menitikberatkan pada permainan yang dapat digunakan oleh 

guru, serta buku-buku pelajaran yang digunakan oleh siswa ketika proses 

pembelajaran. 

5.2.4 Bagi Peneliti 

Bagi peneliti lanjutan yang ingin melakukan penelitian sejenis disarankan 

untuk memperhatikan kelemahan-kelemahan model pembelajaran berbasis teori 

belajar Dienes. Selain itu, peneliti lanjutan perlu mengkaji lebih dalam mengenai 

pembelajaran berbasis teori Dienes, sehingga penelitian yang dilakukan semakin 

lebih baik. 
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Lampiran 1 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UPPD KECAMATAN MARGADANA 

SEKOLAH DASAR NEGERI PESURUNGAN LOR 1 
                 Jalan Kapten Samadikun No.55 Tegal Telp (0283)320026 52116 

 

DAFTAR SAMPEL SISWA KELAS IV A (KELAS KONTROL) 

 TAHUN AJARAN 2015/2016 

No NIS Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 4038 MUH. GUFRON MUFTI L 

2 4090 CITRA DWI AMELIA P 

3 4107 MOCH. BAGAS F. L 

4 4106 MELANI NUR CAHYANI P 

5 4110 NURIPIN SUBKHAN L 

6 4153 ADE AULIA AZAHRA P 

7 4154 ADITYA KURNIAWAN L 

8 4155 ALFAUZI FIRMANSYAH L 

9 4156 ANGGIN AZAHRA P 

10 4157  BEBY SHISHAR K. L 

11 4158 DIMAS AJI AFANDI L 

12 4161 DIAH AMELIA PUTRI P 

13 4162 ERLANGGA MAULANA L 

14 4164 INTAN MUSTIKA NUR. S P 

15 4167 LUTFI KHAERUK UMAM L 

16 4170 MOH RIFQI ILHAM. S L 

17 4172 MULYA DINI AMELIA P 

18 4173 MOH IKSAN PERMADI L 

19 4174 MOH. ADITYA BAYU S. L 

20 4175 NAUFAL AHMAD S. L 

21 4176 PUTRI PATRICIA A. P 

22 4177 RERES ARIWANI P P 

23 4178 ROBBY UNGGUL P. L 

24 4315 SHARIL SAEFUL ZIDAN L 

25 4360 SITI KHALIMATUS S. P 
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Lampiran 2 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UPPD KECAMATAN MARGADANA 

SEKOLAH DASAR NEGERI PESURUNGAN LOR 1 
                 Jalan Kapten Samadikun No.55 Tegal Telp (0283)320026 52116 

 

DAFTAR SAMPEL SISWA KELAS IV B (KELAS EKSPERIMEN) 

 TAHUN AJARAN 2015/2016 

No NIS Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 4124 HAIKAL ALFIANTO L 

2 4126 HILAL MAULANA L 

3 4131 JUNDI PRASTIO L 

4 4132 LILIS YULIANTI P 

5 4134 MOH. SAEFULLOH L 

6 4138 MOH. NUROHMAN L 

7 4145 SELPI ROSALINDA P 

8 4183 ADI WIGUNA PRASETYO L 

9 4184 ALVIN WISHNU TAMA L 

10 4185 ADYTIA DWI PRAKOSO L 

11 4189 DYAH BUNGA N P 

12 4191 EZI RASYA MAULANA L 

13 4192 FIKA SUCI S. P 

14 4193 FADIYAH SUCI INDAH B. P 

15 4194 GALUH TEGAR. K L 

16 4199 M. ROFI „ULUTFI  L 

17 4200 M. MARZUKI MAULANA Y. L 

18 4203 M. FADILLAH L 

19 4204 MOH. RAMADHAN. G L 

20 4206 NIMAZ AYU W. P 

21 4207 NUR MAGHFIROTUN NISA P 

22 4208 NADINE FEBRIAINI P 

23 4209 OKTY RAMADHANI P 

24 4211 TIO PUJI WALUYO L 

25 4212 TINA OKTAVIA R. P 

26 4213 AHMAD NUR ZAENI L 

27  M. VERMAS MAULANA L 
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Lampiran 3 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UPPD KECAMATAN MARGADANA 

SEKOLAH DASAR NEGERI PESURUNGAN LOR 1 
                 Jalan Kapten Samadikun No.55 Tegal Telp (0283)320026 52116 

 

DAFTAR POPULASI SISWA KELAS IV TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

No NIS Siswa Kelas IVA No NIS Siswa Kelas IV B 

1 4038 MUH. GUFRON MUFTI 26 4124 HAIKAL ALFIANTO 

2 4090 CITRA DWI AMELIA 27 4126 HILAL MAULANA 

3 4107 MOCH. BAGAS F. 28 4131 JUNDI PRASTIO 

4 4106 MELANI NUR CAHYANI 29 4132 LILIS YULIANTI 

5 4110 NURIPIN SUBKHAN 30 4134 MOH. SAEFULLOH 

6 4153 ADE AULIA AZAHRA 31 4138 MOH. NUROHMAN 

7 4154 ADITYA KURNIAWAN 32 4145 SELPI ROSALINDA 

8 4155 ALFAUZI FIRMANSYAH 33 4183 ADI WIGUNA PRASETYO 

9 4156 ANGGIN AZAHRA 34 4184 ALVIN WISHNU TAMA 

10 4157  BEBY SHISHAR K. 35 4185 ADYTIA DWI PRAKOSO 

11 4158 DIMAS AJI AFANDI 36 4189 DYAH BUNGA N 

12 4161 DIAH AMELIA PUTRI 37 4191 EZI RASYA MAULANA 

13 4162 ERLANGGA MAULANA 38 4192 FIKA SUCI S. 

14 4164 INTAN MUSTIKA NUR. S 39 4193 FADIYAH SUCI INDAH B. 

15 4167 LUTFI KHAERUK UMAM 40 4194 GALUH TEGAR. K 

16 4170 MOH RIFQI ILHAM. S 41 4199 M. ROFI „ULUTFI  

17 4172 MULYA DINI AMELIA 42 4200 M. MARZUKI MAULANA Y. 

18 4173 MOH IKSAN PERMADI 43 4203 M. FADILLAH 

19 4174 MOH. ADITYA BAYU S. 44 4204 MOH. RAMADHAN. G 

20 4175 NAUFAL AHMAD S. 45 4206 NIMAZ AYU W. 

21 4176 PUTRI PATRICIA A. 46 4207 NUR MAGHFIROTUN NISA 

22 4177 RERES ARIWANI P 47 4208 NADINE FEBRIAINI 

23 4178 ROBBY UNGGUL P. 48 4209 OKTY RAMADHANI 

24 4315 SHARIL SAEFUL ZIDAN 49 4211 TIO PUJI WALUYO 

25 4360 SITI KHALIMATUS S. 50 4212 TINA OKTAVIA R. 

  51 4213 AHMAD NUR ZAENI 

  52  M. VERMAS MAULANA 
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Lampiran 4 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UPPD KECAMATAN TEGAL BARAT 

SEKOLAH DASAR NEGERI KRATON 1 

Alamat: Jalan Nanas 104 Kelurahan Kraton, Kota Tegal 
 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA (KELAS IV) 

TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

 

No NIS Siswa Kelas IV Jenis Kelamin 

1 3469 ATIKA TULLABIBAH P 

2 3470 ALAN SATRIA PERMANA L 

3 3471 ANNEKE ALYA SHANTIKA P 

4 3471 ANNISA BERLIAN N. P P 

5 3473 ALFI KHAIRUNNISA P 

6 3474 BIMA SATRIA PUTRA L 

7 3475 DELYA TRI WIDIYASTUTI P 

8 3476 DHINDA AURELIA RAHMAN P 

9 3477 DELIA NURU SAFITRI P 

10 3478 EKA NUR FATIMAH  P 

11 3479 EMIR MUHAMMAD I. A L 

12 3480 FLOREN ADITYA A. P 

13 3481 FABIANDRA AZHAR R  L 

14 3483 ILHAM SASHI AUGI L 

15 3484 JOVAN PUTRA WIJAYA L 

16 3485 LAITSA NAINIL AMANI P 

17 3486 MOH. ALFIN AKBAR L 

18 3487 M. WILLY SEPTIA P L 

19 3488 NABIL AGUSTIAN L 

20 3489 NAUFAL AZZAKY P L 

21 3490 NIKEN NUR SALAMAH P 

22 3491 PUTRI ASTI UTARI P 

23 3492 REGINA MARSHYA A. P 

24 3493 RIZKY AMANAH MAHARANI P 

25 3494 SHELA AULIYA  P 

26 3495 SOFI FADHILAH P 

27 3498 YAZDANIYAR AMANDA Y L 

28 3499 RAYYA BUNGA ANINDYA P 

39 3500 KHOERUL BAZAR L 

30 3502 RIZAL SETIAWAN L 

Jumlah 30 
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Lampiran 5 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UPPD KECAMATAN MARGADANA 

SEKOLAH DASAR NEGERI PESURUNGAN LOR 1 
                 Jalan Kapten Samadikun No.55 Tegal Telp (0283)320026 52116 

 
DAFTAR NILAI UAS SEMESTER I MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

SISWA KELAS KONTROL (IVA) TAHUN AJARAN 2015/2016 

No NIS Nama Siswa Nilai 

1 4038 MUH. GUFRON MUFTI 50 

2 4090 CITRA DWI AMELIA 71 

3 4107 MOCH. BAGAS F. 75 

4 4106 MELANI NUR CAHYANI 71 

5 4110 NURIPIN SUBKHAN 71 

6 4153 ADE AULIA AZAHRA 80 

7 4154 ADITYA KURNIAWAN 71 

8 4155 ALFAUZI FIRMANSYAH 71 

9 4156 ANGGIN AZAHRA 80 

10 4157  BEBY SHISHAR K. 71 

11 4158 DIMAS AJI AFANDI 50 

12 4161 DIAH AMELIA PUTRI 71 

13 4162 ERLANGGA MAULANA 71 

14 4164 INTAN MUSTIKA NUR. S 85 

15 4167 LUTFI KHAERUK UMAM 80 

16 4170 MOH RIFQI ILHAM. S 71 

17 4172 MULYA DINI AMELIA 65 

18 4173 MOH IKSAN PERMADI 71 

19 4174 MOH. ADITYA BAYU S. 71 

20 4175 NAUFAL AHMAD S. 71 

21 4176 PUTRI PATRICIA A. 73 

22 4177 RERES ARIWANI P 71 

23 4178 ROBBY UNGGUL P. 71 

24 4315 SHARIL SAEFUL ZIDAN 71 

25 4360 SITI KHALIMATUS S. 60 

Rata-Rata 70,52 

 

Mengetahui      Guru Kelas IV A 

       SDN Pesurungan Lor 1 

         

 

 

       Siti Latifah, S.Pd. SD 

       NIP 196409051984 052004 
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Lampiran 6 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UPPD KECAMATAN MARGADANA 

SEKOLAH DASAR NEGERI PESURUNGAN LOR 1 
                 Jalan Kapten Samadikun No.55 Tegal Telp (0283)320026 52116 

 
DAFTAR NILAI UAS SEMESTER I MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

SISWA KELAS EKSPERIMEN (IVB) TAHUN AJARAN 2015/2016 

No NIS Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 4124 HAIKAL ALFIANTO 76 

2 4126 HILAL MAULANA 75 

3 4131 JUNDI PRASTIO 71 

4 4132 LILIS YULIANTI 77 

5 4134 MOH. SAEFULLOH 70 

6 4138 MOH. NUROHMAN 76 

7 4145 SELPI ROSALINDA 50 

8 4183 ADI WIGUNA PRASETYO 77 

9 4184 ALVIN WISHNU TAMA 73 

10 4185 ADYTIA DWI PRAKOSO 76 

11 4189 DYAH BUNGA N 71 

12 4191 EZI RASYA MAULANA 79 

13 4192 FIKA SUCI S. 76 

14 4193 FADIYAH SUCI INDAH B. 76 

15 4194 GALUH TEGAR. K 75 

16 4199 M. ROFI „ULUTFI  81 

17 4200 M. MARZUKI MAULANA Y. 70 

18 4203 M. FADILLAH 77 

19 4204 MOH. RAMADHAN. G 60 

20 4206 NIMAZ AYU W. 71 

21 4207 NUR MAGHFIROTUN NISA 62 

22 4208 NADINE FEBRIAINI 81 

23 4209 OKTY RAMADHANI 76 

24 4211 TIO PUJI WALUYO 82 

25 4212 TINA OKTAVIA R. 79 

26 4213 AHMAD NUR ZAENI 71 

27  M. VERMAS MAULANA 60 

Rata-Rata 72,89 

 

Mengetahui      Guru Kelas IV A 

       SDN Pesurungan Lor 1 

         

 

       Eni Purnamayati, S.Pd. 

       NIP 196409051984 052004 
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Lampiran 7 

HASIL UJI KESAMAAN RATA-RATA NILAI UAS SEMESTER I  

MATA PELAJARAN MATEMATIKA TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

1. Penghitungan Uji Kesamaan secara empiris : 

Data Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Rata-rata Nilai Ujian Akhir Semester Gasal 

Mata Pelajaran Matematika Kelas IV 2015/2016 

72,89 70,52 

 

Analisis secara empiris kesamaan rata-rata kemampuan siswa di kedua kelas 

dapat dikatakan relatif sama jika mempunyai selisih ≤ 3. Berdasarkan tabel di 

atas, selisih rata-rata nilai ujian akhir semester gasal mata pelajaran 

matematika kelas IV 2015/2016 yaitu 71,705, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa secara empiris kemampuan rata-rata siswa di kedua kelas relatif sama.  

 

2. Penghitungan Uji Kesamaan secara statistik menggunakan SPSS 21  

One-Sample Test 

 Test Value = 71,705 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Kelas 

Eksperimen 

,835 26 ,412 1,184 -1,73 4,10 

tthitung = 0,835 

ttabel = 2,056 

 -ttabel ≤  thitung ≤  ttabel 

 -2,056 ≤ 0,835 ≤ 2,056 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa -ttabel ≤  thitung ≤  ttabel, sehingga 

disimpulkan bahwa siswa baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

mempunyai kemampuan awal yang relatif sama pada nilai UAS Semester I mata 

pelajaran Matematika. 
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Lampiran 8 

PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR 

 

Hari, tanggal : Sabtu, 10 Oktober 2015 

Narasumber : Guru Kelas IV A dan B SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal 

Tempat : Ruang Guru SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal 

 

1. Biodata guru kelas IV A dan IV B. 

2. Lama mengajar guru kelas IV A dan IV B di SDN Pesurungan Lor 1 Kota 

Tegal. 

3. Lama mengajar guru tersebut sebagai wali kelas di kelas IV. 

4. Jumlah siswa kelas IV A dan IV B tahun ajaran 2015/2016. 

5. Kendala guru kelas IV A dan IV B saat membelajarkan matematika. 

6. KKM  untuk mata pelajaran Matematika. 

7. Jumlah siswa yang berada di bawah KKM. 

8. Cara guru melaksanakan pembelajaran matematika di kelas IV. 

9. Model pembelajaran yang diterapkan guru saat pembelajaran matematika. 

10. Jumlah jam pelajaran matematika dalam seminggu. 

11. Penggunaan alat bantu/peraga/bahan manipulatif dalam pembelajaran 

matematika. 

12. Karakteristik siswa/sikap siswa saat mengikuti pembelajaran matematika. 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

1
4
0

 

Lampiran 9 

SILABUS PEMBELAJARAN  

Nama Sekolah  : SD Negeri Pesurungan Lor 1 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/II 

Standar Kompetensi : 6.   Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar : 6.2 Menyederhanakan berbagai bentuk pecahan 

Materi 

Pokok 

dan 

Uraian 

Pengalaman Belajar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar/ 

Alat 
Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

Pecahan 

Senilai 

 Memberikan catatan 

deduktif-deskriptif 

tentang pecahan 

yang senilai  

 Memberikan catatan 

deduktif-deskriptif 

tentang 

penyederhanaan 

pecahan 

 Memberikan catatan 

deduktif-deskriptif 

 Menentukan 

pecahan-pecahan 

yang senilai dari 

suatu pecahan 

 Menyederhanakan 

pecahan 

 Menyatakan 

pecahan sebagai 

pembagian.  

Tugas 

individu 

dan 

kelompok 

Laporan 

buku 

pekerjaan 

rumah 

Latihan dari 

guru 

5 JP x 30 

menit 

Sumber : 

Buku 

MATEMA-

TIKA 4B 

 

Alat : Kartu 

Bilangan 0 

sampai 10 



 

 
 

1
4
1

 

Materi 

Pokok 

dan 

Uraian 

Pengalaman Belajar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar/ 

Alat 
Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

tentang pecahan 

sebagai operasi 

pembagian 

 Mengeksposisi 

tentang pecahan 

senilai, 

penyederhanan 

pecahan, dan 

pecahan sebagai 

pembagian 

 



 

 
 

1
4
2

 

Lampiran 10 

SILABUS PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Pesurungan Lor 1 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : IV/II 

Alokasi Waktu : 5 x 30 menit 

Standar Kompetensi : 6.   Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar : 6.2 Menyederhanakan berbagai bentuk pecahan  

Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

Teknik Bentuk 

Tes 

Cetak Alat 

Peraga 

Pecahan 

Senilai 

 

 

 

 

 

PERTEMUAN 1 

1. Guru menjelaskan materi pecahan 

senilai. 

2. Guru bertanya jawab dengan siswa 

tentang pecahan-pecahan yang 

bernilai sama dan yang tidak. 

3. Guru menjelaskan cara 

menentukan pecahan-pecahan yang 

senilai dari suatu pecahan dengan 

cara mengalikan pembilang dan 

penyebut dengan angka yang sama. 

 

1. Membedakan pecahan 

yang senilai dan yang 

tidak senilai. 

2. Menentukan pecahan-

pecahan yang senilai 

dari suatu pecahan 

dengan cara 

mengalikan pembilang 

dan penyebut dengan 

angka yang sama. 

 

Tes dan 

non tes 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

3 JP x 

35” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mustaqim, 

Burhan dan Ary 

Astuuti. 2008. 

Ayo Belajar 

Matematika 

Untiuk SD/MI 

kelas IV. 

Jakarta: Pusat 

 

- 

 

 

 

 

 



 

 
 

1
4
3

 

Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

Teknik Bentuk 

Tes 

Cetak Alat 

Peraga 

 

 

 

 

Pecahan 

Senilai 

 

4. Siswa mencatat materi yang sudah 

ditulis guru di papan tulis. 

5. Guru melakukan konfirmasi 

kepada siswa mengenai pecahan-

pecahan yang bernilai sama.  

 

PERTEMUAN 2 

1. Guru menjelaskan cara 

menyederhanakan pecahan dengan 

membagi pembilang dan penyebut 

dengan angka yang sama. 

2. Siswa mencatat materi yang telah 

dijelaskan guru. 

3. Guru melakukan konfirmasi 

kepada siswa mengenai materi 

pecahan senilai 

 

 

 

 

 

3. Menentukan pecahan-

pecahan yang senilai 

dari suatu pecahan 

dengan cara membagi 

pembilang dan 

penyebut dengan angka 

yang sama.  

 

 

 

 

 

Tes dan 

non tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 JP x 

35” 

 

 

 

 

Perbukuan 

Depdiknas. 

 

 

 

 

Saepudin, 

Aep. 2009. 

Gemar Belajar 

Matematika. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas. 

 

 

 

 

 

- 

 



 

 
 

1
4
4

 

Lampiran 11 

PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Pesurungan Lor 1 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : IV/II 

Alokasi Waktu : 5 x 30 menit 

Standar Kompetensi : 6.   Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar : 6.2 Menyederhanakan berbagai bentuk pecahan  

Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

Teknik Bentuk 

Tes 

Cetak Alat 

Peraga 

 

Pecahan 

Senilai 

 

 

 

 

PERTEMUAN 1 

1. Guru bertanya jawab materi pecahan 

senilai. 

2. Guru bertanya jawab dengan siswa 

tentang pecahan-pecahan yang 

bernilai sama dan yang tidak. 

3. Guru mengelompokkan siswa 

kedalam kelompok kecil dengan 

jumlah anggota masing-masing 

kelompok 2-3 siswa. 

 

1. Membedakan 

pecahan yang senilai 

dan yang tidak 

senilai. 

2. Menentukan 

pecahan-pecahan 

yang senilai dari 

suatu pecahan 

dengan cara 

 

Tes dan 

non tes 

 

 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

3 JP x 

35” 

 

 

 

 

Saepudin, 

Aep. 2009. 

Gemar Belajar 

Matematika. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas. 

 

Puzzzle 

 

 

 

 



 

 
 

1
4
5

 

Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

Teknik Bentuk 

Tes 

Cetak Alat 

Peraga 

 

 

 

Pecahan 

Senilai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Guru  amplop yang berisi potongan-

potongan kertas (puzzle) untuk 

disusun (Tahap Bermain Bebas). 

5. Siswa menuliskan nilai pecahan 

pada tiap-tiap potongan puzzle yang 

telah disusun. (Tahap permainan 

dengan menggunakan aturan). 

6. Siswa diinstruksikan untuk 

mengelompokkan potongan-

potongan puzzle yang memiliki 

ukuran yang sama (Tahap 

permainan dengan menggunakan 

aturan). 

7. Siswa diinstruksikan untuk 

menemukan kesamaan sifat dalam 

konsep pecahan senilai pada 

permainan puzzle tersebut. (Tahap 

permainan kesamaan sifat). 

8. Guru membimbing siswa untuk 

menentukan representasi terhadap 

konsep pecahan senilai. (Tahap 

permainan representasi). 

9. Siswa merumuskan representasi 

konsep dengan menggunakan simbol 

matematika (Tahap permainan 

mengalikan 

pembilang dan 

penyebut dengan 

angka yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1
4
6

 

Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

Teknik Bentuk 

Tes 

Cetak Alat 

Peraga 

 

 

 

 

Pecahan 

Senilai 

 

dengan simbolisasi). 

10. Guru melakukan konfirmasi kepada 

siswa konsep pecahan senilai 

berdasarkan permainan menyusun 

puzzle. 

PERTEMUAN 2 

1. Guru menjelaskan cara 

menyederhanakan pecahan dengan 

membagi pembilang dan penyebut 

dengan angka yang sama. 

2. Guru mengelompokkan siswa ke 

dalam 5 kelompok, kemudian 

masing-masing kelompok diberi 

sebuah kartu pecahan. 

3. Setiap kelompok disuruh mencari 4 

kartu pecahan lain yang memiliki 

nilai yang sama di dalam box yang 

telah disediakan guru di depan kelas. 

4. Guru menunjuk salah satu kelompok 

untuk menjelaskan alasan memilih 

kartu-kartu tersebut. 

5. Siswa membuat catatan materi yang 

telah dijelaskan guru. 

6. Guru melakukan konfirmasi kepada 

 

 

 

 

 

3. Menentukan 

pecahan-pecahan 

yang senilai dari 

suatu pecahan 

dengan cara 

membagi pembilang 

dan penyebut 

dengan angka yang 

sama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes dan 

non tes 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

2 JP x 

35” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartu-

Kartu 

pecahan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1
4
7

 

Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

Teknik Bentuk 

Tes 

Cetak Alat 

Peraga 

siswa.  
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Lampiran 12 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

Satuan Pendidikan   : SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal 

Kelas/ Semester   : IV/2 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Alokasi Waktu   : 3 x 35 menit 

Pertemuan ke    : 1 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.2 Menyederhanakan berbagai bentuk pecahan 

 

C. Indikator 

6.2.1 Membedakan pecahan yang senilai dan yang tidak senilai 

6.2.2 Menentukan pecahan-pecahan yang senilai dari suatu pecahan dengan  

cara mengalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama 

 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Melalui kegiatan tanya jawab siswa dapat menyebutkan minimal 3 

pecahan yang memiliki nilai yang sama. 

2. Melalui kegiatan tanya jawab siswa dapat menyebutkan minimal 3 

pecahan yang tidak senilai dengan tepat. 

3. Melalui model pembelajaran berbasis Teori Belajar Dienes, siswa dapat 

menemukan sendiri konsep pecahan senilai dengan benar. 

4. Melalui penjelasan dan pemberian contoh soal dari guru, siswa dapat 

menentukan pecahan-pecahan senilai dari suatu pecahan dengan cara 

mengalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. 

5. Melalui penugasan secara berpasangan, siswa dapat menyelesaikan 7 soal 

yang diberikan oleh guru secara bersama-sama. 
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 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin, Tekun, Tanggung Jawab,   

Rasa Hormat dan perhatian. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Pecahan Senilai 

Konsep pecahan senilai yang didapat dari permainan menyusun puzzle: 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Dari gambar tersebut maka diketahui bahwa: 

  = 1 

  

  

  

  

 , dll. 

Cara menentukan pecahan senilai dengan cara mengalikan pembilang dan 

penyebutnya dengan angka yang sama: 

 

Contoh soal : 

1. Tentukan 2 pecahan yang senilai dengan pecahan  

1/6 1/6 1/6 

1/8 1/8 1/8 

1/4 1/4 

1/8 1/8 1/8 1/8 

1/6 1/6 1/6 

1/4 1/4 

1/2 1/2 

1/3 1/3 

1/8 

1 

1/3 
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Jawab: pecahan yang pertama  

  

 pecahan yang kedua 

 

  

Jadi 2 pecahan yang senilai dengan pecahan  

 

2. Benarkah bahwa  senilai dengan  ? 

Jawab : SALAH, karena 

 

Pecahan bernilai sama hanya jika pecahan tersebut dikalikan dengan 

pembilang dan penyebut yang sama.  

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model : Pembelajaran Berbasis Teori Belajar Dienes 

2. Metode : 

a) Ceramah 

b) Tanya jawab 

c) Penugasan 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a) Mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing 

b) Melakukan presensi kehadiran siswa dan mengkondisikan siswa agar 

siap mengikuti pelajaran. 

c) Guru melakukan apersespsi dengan bertanya “Apakah 1 bungkus gula 

pasir ½ kilo memiliki berat yang sama jika dibandingkan dengan 2 

bungkus gula pasir yang memiliki berat ¼ kilo?” 

d) Guru memaparkan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (75 menit) 

a) Eksplorasi 

1.) Guru bertanya jawab tentang materi pecahan senilai. 

2.) Guru bertanya jawab dengan siswa tentang pecahan-pecahan yang 

bernilai sama dan yang tidak. 
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3.) Guru mengelompokkan siswa ke dalam kelompok kecil dengan 

jumlah anggota masing-masing kelompok 2-3 siswa. 

4.) Guru membagikan amplop yang berisi potongan-potongan kertas 

(puzzle) untuk disusun (Tahap bermain bebas). 

5.) Guru menyuruh siswa untuk menuliskan nilai pecahan pada tiap-

tiap potongan puzzle yang telah disusun. (Tahap bermain dengan 

aturan) 

6.) Guru menyuruh siswa untuk mengelompokkan potongan-potongan 

puzzle yang memiliki ukuran yang sama (Tahap permainan dengan 

menggunakan aturan). 

7.) Guru membimbing siswa untuk menemukan kesamaan sifat dalam 

konsep pecahan senilai pada permainan puzzle tersebut. (Tahap 

permainan kesamaan sifat). 

8.) Guru membimbing siswa untuk menentukan representasi terhadap 

konsep pecahan senilai. (Tahap permainan representasi). 

9.) Guru bersama siswa merumuskan representasi konsep dengan 

menggunakan simbol matematika (Tahap permainan dengan 

simbolisasi). 

10.) Guru menjelaskan cara menentukan pecahan-pecahan senilai dari 

suatu pecahan dengan cara mengalikan pembilang dan 

penyebutnya dengan angka yang sama. 

11.) Guru memberikan 2 contoh soal cara menentukan pecahan-

pecahan senilai dari suatu pecahan dengan cara mengalikan 

pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. 

12.) Guru memberikan 7 buah soal untuk dikerjakan bersama dengan 

teman sebangku. 

b) Elaborasi 

1.) Siswa menjawab pertanyaan dari guru tentang materi pecahan 

senilai. 

2.) Siswa menjawab pertanyaan dari guru tentang pecahan-pecahan 

yang bernilai sama dan yang tidak. 
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3.) Siswa menerima amplop yang berisi potongan-potongan kertas 

(puzzle) kemudian bersama dengan kelompoknya siswa mulai 

menyusun puzzle tersebut (Tahap bermain bebas). 

4.) Siswa menuliskan nilai pecahan pada tiap-tiap potongan puzzle 

yang telah disusun. (Tahap bermain dengan aturan) 

5.) Siswa mengelompokkan potongan-potongan puzzle yang memiliki 

ukuran yang sama (Tahap permainan dengan menggunakan aturan). 

6.) Siswa menemukan kesamaan sifat dalam konsep pecahan senilai 

pada permainan puzzle (Tahap permainan kesamaan sifat). 

7.) Siswa menentukan representasi terhadap konsep pecahan senilai. 

(Tahap permainan representasi). 

8.) Siswa merumuskan representasi konsep dengan menggunakan 

simbol matematika (Tahap permainan dengan simbolisasi). 

9.) Siswa menyimak dan mencatat penjelasan guru mengenai cara 

menentukan pecahan-pecahan senilai dari suatu pecahan dengan 

cara mengalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang 

sama. 

10.) Siswa menyimak dan mencatat 2 contoh soal yang diberikan guru 

yaitu cara menentukan pecahan-pecahan senilai dari suatu pecahan 

dengan cara mengalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka 

yang sama. 

11.) Siswa mengerjakan 7 buah soal untuk dikerjakan bersama dengan 

teman sebangku. 

c) Konfirmasi 

1.) Guru memastikan materi yang diajarkannya kepada siswa telah 

dipahami melalui kegiatan tanya jawab. 

2.) Guru memberikan konfirmasi terhadap pemahaman siswa yang 

belum benar. 

3. Kegiatan Penutup (20 menit) 

1.) Guru bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan 

materi yang telah dipelajari 

2.) Sebagai tindak lanjut guru memberi PR kepada para siswa 
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3.) Mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing 

H. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

1. Media   : Puzzle dan gambar 

2. Alat / Bahan  : Papan Tulis, kapur, penggaris, dan penghapus 

3. Sumber Belajar : 

a) Muhsetyo, Gatot. 2008. Pembelajaran Matematika SD. Jakarta: 

Universitas Terbuka. 

b) Saepudin, Aep. dkk. 2009. Gemar Belajar Matematika Untuk SD/MI 

kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

4. Penilaian Pembelajaran 

1. Prosedur : Proses dan hasil 

2. Teknik  : Tes dan nontes 

3. Bentuk  : Isian singkat 

4. Instumen : a. Lembar kerja siswa (Terlampir) 

 b. Lembar Pengamatan Aktivas   

        Tegal, Maret 2016 

Guru kelas IV       Peneliti 

SDN Pesurungan Lor 1 

 

 

 

Eni Purnamayati, S.Pd.   Marcellina Elen S 

NIP 19660420 199103 2 006   NIM 1401412495 

Mengetahui 

 

 



154 
 

 
 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

Kelas   : IV B 

Materi   : Pecahan Senilai 

 

 

Nama : 1. .......................................... 

  2. .......................................... 

Kerjakan soal di bawah ini bersama dengan teman sebangkumu! 

A. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda sama dengan (=) atau tanda tidak 

sama dengan (≠) pada soal berikut ini! (masing-masing soal skor maksimal 2) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

B. Sebutkan 5 pecahan yang senilai dengan gambar di bawah ini! (masing-

masing soal skor maksimal 5) 

Gambar Pecahan 

1.  

 

 

.... , ..... , .... , .... , .... 

2. 

 

 

.... , ..... , .... , .... , .... 
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LEMBAR EVALUASI SISWA 

Kelas   : IV B 

Materi   : Pecahan Senilai 

 

 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan angka yang tepat! 

1.    4.   

2.    5.   

3.  
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KUNCI LEMBAR JAWAB dan PEDOMAN PENILAIAN 

 

Kunci Jawab Lembar Kerja Peserta Didik 

A.    

1. = 

2. ≠  

3. =  

4. ≠  

5. =   

B 

1. , dst. 

2. , dst 

 

Kunci Lembar Evaluasi  

1. 20 

2. 3 

3. 40  

4. 64 

5. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedoman Penilaian 

Skor Maksimal = A + B = 20 

 

Nilai =   X 100 

 



 

 
 

1
5
7
 

KISI-KISI LEMBAR KERJA SISWA 

 

Satuan Pendidikan : SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

Materi Pokok  : Pecahan Senilai 

Standar Kompetensi : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal 
Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

6.2 

Menyederhanaka

n berbagai bentuk 

pecahan. 

Diberikan dua buah pecahan, siswa dapat 

membedakan pecahan yang bernilai sama 

dengan yang tidak. 

Isian 

singkat 
C1 1 √   

Diberikan dua buah pecahan, siswa dapat 

membedakan pecahan yang bernilai sama 

dengan yang tidak. 

Isian 

singkat 
C1 2, 3, dan 4  √  

Diberikan dua buah pecahan, siswa dapat 

membedakan pecahan yang bernilai sama 

dengan yang tidak. 

Isian 

singkat 
C1 5   √ 



 

 
 

1
5
8
 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal 
Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

 

Diberikan sebuah gambar pecahan, siswa dapat 

menyebutkan 5 pecahan lain yang senilai 

dengan gambar. 

Isian 

singkat 
C1 1 √   

Diberikan sebuah gambar pecahan, siswa dapat 

menyebutkan 5 pecahan lain yang senilai 

dengan gambar. 

Isian 

singkat 
C1 2  √  

Total 7 2 4 1 
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Lampiran 13 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan   : SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal 

Kelas/ Semester   : IV/II 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Alokasi Waktu   : 2 x 35 menit 

Pertemuan ke    : 2 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.2 Menyederhanakan berbagai bentuk pecahan 

 

C. Indikator 

6.2.3 Menentukan pecahan-pecahan yang senilai dari suatu pecahan dengan  

 cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. 

 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Melalui penjelasan dan pemberian contoh soal dari guru, siswa dapat 

membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. 

2. Melalui Model Pembelajaran Berbasis Teori Belajar Dienes, siswa dapat 

menentukan 2 kartu pecahan lain yang lebih sederhana dari 5 kartu 

percahan yang disediakan guru. 

3. Melalui metode tanya jawab, siswa dapat menjelaskan alasan memilih 

kartu-kartu pecahan senilai. 

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin, Tekun, Tanggung Jawab,   

Rasa Hormat dan perhatian. 
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E. Materi Pembelajaran 

Sebuah pecahan tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebutnya 

dibagi dengan bilangan yang sama. 

 

 

Karena setiap pecahan mempunyai pecahan lain yang senilai, maka aturan 

penulisan pecahan yang baku adalah menggunakan pecahan yang paling 

sederhana.  

Pecahan  merupakan bentuk paling sederhana dari pecahan-pecahan , , , 

 karena  tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan yang sama. 

Suatu pecahan dikatakan sederhana bila pembilang dan penyebutnya tidak 

mempunyai faktor persekutuan lagi kecuali 1. 

Contoh soal: 

Tentukan 2 pecahan yang senilai dengan pecahan  ? 

Jawab :  

o alternatif jawaban pertama yaitu pembilang dan penyebutnya  

dibagi dengan angka 2, yaitu 

 

 

o alternatif jawaban kedua yaitu pembilang dan penyebutnya dibagi 

dengan angka 4, yaitu 

 

Jadi 2 pecahan yang senilai dengan pecahan  dan  

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model : Model Pembelajaran Teori Dienes tahap bermain bebas 

2. Metode : 

a) Ceramah 

b) Model Pembelajaran Teori Dienes tahap bermain bebas 
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c) Tanya jawab 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a) Mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing 

b) Melakukan presensi kehadiran siswa dan mengkondisikan siswa agar 

siap mengikuti pelajaran. 

c) Guru mengajak siswa untuk mengingat kembali materi pelajaran yang 

lalu. 

d) Guru memaparkan tujuan pembelajaran. 

2.  Kegiatan Inti (40 menit) 

a) Eksplorasi 

7. Guru menjelaskan cara menyederhanakan pecahan dengan 

membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. 

8. Guru mengelompokkan siswa ke dalam 5 kelompok, kemudian 

masing-masing kelompok diberi 5 buah kartu pecahan. 

9. Guru menyuruh setiap kelompok untuk mencari 2 kartu pecahan 

lain yang lebih sederhana di dalam box yang telah disediakan guru 

di depan kelas. 

10. Guru menunjuk salah satu kelompok untuk menjelaskan alasan 

memilih kartu-kartu tersebut. 

11. Siswa membuat catatan materi yang telah dijelaskan guru. 

b) Elaborasi 

1.) Siswa menyimak penjelasan dari guru mengenai cara 

menyederhanakan pecahan dengan membagi pembilang dan 

penyebut dengan angka yang sama. 

2.) Siswa berkelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 

3.) Siswa secara berkelompok berdiskusi untuk menentukan dan 

mencari 4 kartu pecahan lain yang memiliki nilai yang sama di 

dalam box yang telah disediakan guru di depan kelas. 
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4.) Siswa yang ditunjuk guru maju ke depan kelas menjelaskan alasan 

memilih kartu-kartu tersebut. 

5.) Siswa membuat catatan materi yang telah dijelaskan guru. 

c) Konfirmasi 

1.) Guru memastikan materi yang diajarkannya kepada siswa telah 

dipahami melalui kegiatan tanya jawab. 

2.) Guru memberikan konfirmasi terhadap pemahaman siswa yang 

belum benar. 

3.) Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa untuk dikerjakan 

secara individu. 

 

3. Kegiatan Penutup (20 menit) 

1.) Guru bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan 

materi yang telah dipelajari 

2.) Mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing 

 

H. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

1. Media   : Kartu-kartu pecahan dan box 

2. Alat / Bahan  : Papan Tulis, kapur, penggaris, dan penghapus 

3. Sumber Belajar : 

a) Mustaqim, Burhan dan Ary Astuti. 2008. Ayo Belajar Matematika 

Untuk SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

b) Saepudin, Aep. dkk. 2009. Gemar Belajar Matematika Untuk SD/MI 

kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

I. Penilaian Pembelajaran 

1. Prosedur : Proses dan hasil 

2. Teknik  : Tes dan nontes 

3. Bentuk  : Isian singkat 
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4. Instumen : a. Soal Evaluasi (Terlampir) 

 b. Lembar Pengamatan Aktivas  

        Tegal, Maret 2016 

Guru kelas IV       Peneliti 

SDN Pesurungan Lor 1 

 

 

 

Eni Purnamayati, S.Pd.   Marcellina Elen S 

NIP 19660420 199103 2 006   NIM 1401412495 

Mengetahui 
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LEMBAR EVALUASI SISWA 

Kelas   : IV B 

Materi   : Pecahan Senilai 

 

 

Nama : .......................................... 

 

Mari melengkapi pecahan senilai berikut ini! 

1.  angka yang tepat untuk menggantikan nilai a adalah.... 

2.  angka yang tepat untuk menggantikan nilai b adalah.... 

3.   angka yang tepat untuk menggantikan nilai c adalah.... 

4.  angka yang tepat untuk menggantikan nilai d adalah.... 

5.  angka yang tepat untuk menggantikan nilai e adalah.... 
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LEMBAR KUNCI JAWAB dan PEDOMAN PENILAIAN 

 

Kunci Lembar Evaluasi Siswa 

1. 4 

2. 3 

3. 9 

4. 1 

5. 5 

 

Pedoman Penilaian 

 

Setiap butir soal bernilai 2 

Skor Maksimal = 10 

 

Nilai =   X 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1
6
6

 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Satuan Pendidikan : SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

Materi Pokok  : Pecahan Senilai 

Standar Kompetensi : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal 
Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

6.2 

Menyederhanaka

n berbagai bentuk 

pecahan. 

Diberikan dua buah pecahan yang masih 

rumpang, siswa dapat menentukan angka yang 

tepat agar pecahan tersebut dinyatakan senilai. 

Isian 

singkat 
C1 1 √   

Diberikan dua buah pecahan yang masih 

rumpang, siswa dapat menentukan angka yang 

tepat agar pecahan tersebut dinyatakan senilai. 

Isian 

singkat 
C1 2, 3, dan 4  √  

Diberikan dua buah pecahan yang masih 

rumpang, siswa dapat menentukan angka yang 

tepat agar pecahan tersebut dinyatakan senilai. 

Isian 

singkat 
C1 5   √ 

Total 5 1 3 1 
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Lampiran 14 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan   : SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal 

Kelas/ Semester   : IV/2 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Alokasi Waktu   : 3 x 35 menit 

Pertemuan ke    : 1 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.2 Menyederhanakan berbagai bentuk pecahan 

 

C. Indikator 

6.2.1 Membedakan pecahan yang senilai dan yang tidak senilai 

6.2.2 Menentukan pecahan-pecahan yang senilai dari suatu pecahan dengan  

cara mengalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama 

 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Melalui kegiatan tanya jawab berbantu media gambar siswa dapat 

menyebutkan minimal 3 pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan 

benar. 

2. Melalui kegiatan tanya jawab berbantu media gambar siswa dapat 

menyebutkan minimal 3 pecahan yang tidak senilai dengan benar. 

3. Melalui penjelasan dan pemberian contoh soal dari guru, siswa dapat 

menentukan pecahan-pecahan senilai dari suatu pecahan dengan cara 

mengalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. 

4. Melalui penugasan secara berpasangan, siswa dapat menyelesaikan 7 soal 

yang diberikan oleh guru secara bersama-sama. 
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 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin, Tekun, Tanggung Jawab,   

Rasa Hormat dan perhatian. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Pecahan Senilai 

 

Contoh pecahan-pecahan senilai ditunjukkan dengan garis horisontal putus-

putus. Dari garis bilangan tersebut diperoleh: 

Pecahan  berada dalam satu garis putus-putus. 

Pecahan  berada dalam satu garis putus-putus. 

Pecahan  berada dalam satu garis putus-putus. 

Pecahan  berada dalam satu garis putus-putus. 

Pecahan  berada dalam satu garis putus-putus. 

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa: 

Pecahan  disebut dengan pecahan senilai. 

Pecahan  disebut dengan pecahan senilai  
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Pecahan  disebut dengan pecahan senilai. 

Pecahan  disebut dengan pecahan senilai. 

Pecahan  disebut dengan pecahan senilai. 

Cara menentukan pecahan senilai dengan cara mengali pembilang dan 

penyebutnya dengan angka yang sama: 

 

Contoh soal : 

1. Tentukan 2 pecahan yang senilai dengan pecahan  

Jawab: pecahan yang pertama  

  

 pecahan yang kedua 

 

 

Jadi 2 pecahan yang senilai dengan pecahan  

 

2. Benarkah bahwa  senilai dengan  ? 

Jawab : SALAH, karena 

 

Pecahan bernilai sama hanya jika pecahan tersebut dikalikan dengan 

pembilang dan penyebut yang sama.  

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran :  Konvensional 

2. Metode Pembelajaran : 

a) Ceramah 

b) Tanya jawab 

c) Penugasan 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a) Mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing 

b) Melakukan presensi kehadiran siswa dan mengkondisikan siswa agar 

siap mengikuti pelajaran. 

c) Guru melakukan apersespsi dengan bertanya “Apakah 1 bungkus gula 

pasir ½ kilo memiliki berat yang sama jika dibandingkan dengan 2 

bungkus gula pasir yang memiliki berat ¼ kilo?” 

d) Guru memaparkan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (75 menit) 

a) Eksplorasi 

1) Guru menjelaskan materi pecahan senilai. 

2) Guru bertanya jawab dengan siswa tentang pecahan-pecahan yang 

bernilai sama dan yang tidak dengan menggunakan gambar-gambar 

pecahan. 

3) Guru menjelaskan cara menentukan pecahan-pecahan yang senilai 

dari suatu pecahan dengan cara mengalikan pembilang dan 

penyebut dengan angka yang sama. 

4) Guru memberikan catatan materi kepada siswa di papan tulis. 

5) Guru memberikan siswa 7 buah soal untuk dikerjakan bersama 

dengan teman sebangku. 

b) Elaborasi 

1) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang materi pecahan 

senilai. 

2) Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai pecahan-pecahan yang 

bernilai sama dan yang tidak dengan memperhatikan gambar-

gambar yang ditunjukan oleh guru. 

3) Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai cara menentukan 

pecahan-pecahan yang senilai dari suatu pecahan dengan cara 

mengalikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. 
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4) Siswa mencatat materi di buku tulis. 

5) Siswa mengerjakan 7 buah soal untuk dikerjakan bersama dengan 

teman sebangku. 

c) Konfirmasi 

1.) Guru memastikan materi yang diajarkannya kepada siswa telah 

dipahami melalui kegiatan tanya jawab. 

2.) Guru memberikan konfirmasi terhadap pemahaman siswa yang 

belum benar. 

3. Kegiatan Penutup (20 menit) 

1.) Guru bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan 

materi yang telah dipelajari 

2.) Sebagai tindak lanjut guru memberi PR kepada para siswa 

3.) Mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing 

 

H. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

1. Media   : - 

2. Alat / Bahan  : Papan Tulis, kapur, penggaris, dan penghapus 

3. Sumber Belajar : 

a) Mustaqim, Burhan dan Ary Astuti. 2008. Ayo Belajar Matematika 

Untuk SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

b) Saepudin, Aep. dkk. 2009. Gemar Belajar Matematika Untuk SD/MI 

kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

I. Penilaian Pembelajaran 

1. Prosedur : Proses dan hasil 

2. Teknik  : Tes dan nontes 

3. Bentuk  : Isian singkat 

4. Instumen : a. Lembar kerja siswa (Terlampir) 
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 b. Lembar Pengamatan Aktivas   

     

        Tegal, Maret 2016 

Guru kelas IV A      Peneliti 

SDN Pesurungan Lor 1 

 

 

 

Siti Latifah, S.Pd. SD   Marcellina Elen S 

NIP 196409051984 052004   NIM 1401412495 

 

Mengetahui 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

Kelas   : IV A 

Materi   : Pecahan Senilai 

 

 

Nama : 1. .......................................... 

  2. .......................................... 

Kerjakan soal di bawah ini bersama dengan teman sebangkumu! 

A. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda sama dengan (=) atau tanda tidak 

sama dengan (≠) pada soal berikut ini! (masing-masing soal skor maksimal 2) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

B. Sebutkan 5 pecahan yang senilai dengan gambar di bawah ini! (masing-

masing soal skor maksimal 5) 

Gambar Pecahan 

1.  

 

 

.... , ..... , .... , .... , .... 

2. 

 

 

.... , ..... , .... , .... , .... 
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LEMBAR EVALUASI SISWA 

Kelas   : IV A 

Materi   : Pecahan Senilai 

 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan angka yang tepat! 

1.    4.   

2.    5.   

3.  
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KUNCI LEMBAR JAWAB dan PEDOMAN PENILAIAN 

 

Kunci Jawab Lembar Kerja Peserta Didik 

A.    

1. = 

2. ≠  

3. =  

4. ≠  

5. =   

B 

1. , dst. 

2. , dst 

 

Kunci Lembar Evaluasi  

1. 20 

2. 3 

3. 40  

4. 64 

5. 5 Pedoman Penilaian 

Skor Maksimal = A + B = 20 

 

Nilai =   X 100 
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KISI-KISI LEMBAR KERJA SISWA 

 

Satuan Pendidikan : SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

Materi Pokok  : Pecahan Senilai 

Standar Kompetensi : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal 
Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

6.2 

Menyederhanaka

n berbagai bentuk 

pecahan. 

Diberikan dua buah pecahan, siswa dapat 

membedakan pecahan yang bernilai sama 

dengan yang tidak. 

Isian 

singkat 
C1 1 √   

Diberikan dua buah pecahan, siswa dapat 

membedakan pecahan yang bernilai sama 

dengan yang tidak. 

Isian 

singkat 
C1 2, 3, dan 4  √  

Diberikan dua buah pecahan, siswa dapat 

membedakan pecahan yang bernilai sama 

dengan yang tidak. 

Isian 

singkat 
C1 5   √ 
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Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal 
Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

 

Diberikan sebuah gambar pecahan, siswa dapat 

menyebutkan 5 pecahan lain yang senilai 

dengan gambar. 

Isian 

singkat 
C1 1 √   

Diberikan sebuah gambar pecahan, siswa dapat 

menyebutkan 5 pecahan lain yang senilai 

dengan gambar. 

Isian 

singkat 
C1 2  √  

Total 7 2 4 1 
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Lampiran 15 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan   : SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal 

Kelas/ Semester   : IV/2 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Alokasi Waktu   : 2 x 35 menit 

Pertemuan ke    : 2 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.2 Menyederhanakan berbagai bentuk pecahan 

 

C. Indikator 

6.2.3 Menentukan pecahan-pecahan yang senilai dari suatu pecahan dengan 

cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. 

 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Melalui penjelasan dan pemberian contoh soal dari guru, siswa dapat 

menyederhanakan pecahan dengan membagi pembilang dan penyebut 

dengan angka yang sama. 

2. Melalui kegiatan diskusi dengan teman sebangku, siswa dapat 

mengerjakan 5 soal dalam lembar kerja siswa secara bersama-sama.  

3. Melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan hasil diskusi 

kelompok. 

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin, Tekun, Tanggung Jawab,   

Rasa Hormat dan perhatian. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Sebuah pecahan tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebutnya 

dibagi dengan bilangan yang sama. 
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Contohnya :  

 

Karena setiap pecahan mempunyai pecahan lain yang senilai, maka aturan 

penulisan pecahan yang baku adalah menggunakan pecahan yang paling 

sederhana.  

Pecahan  merupakan bentuk paling sederhana dari pecahan-pecahan , , , 

 karena  tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan yang sama. 

Suatu pecahan dikatakan sederhana bila pembilang dan penyebutnya tidak 

mempunyai faktor persekutuan lagi kecuali 1. 

Contoh soal: 

Tentukan 2 pecahan yang senilai dengan pecahan  ? 

Jawab :  

o alternatif jawaban pertama yaitu pembilang dan penyebutnya  

dibagi dengan angka 2, yaitu 

 

o alternatif jawaban kedua yaitu pembilang dan penyebutnya dibagi 

dengan angka 4, yaitu 

 

Jadi 2 pecahan yang senilai dengan pecahan  dan  

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Model :  Konvensional  

2. Metode :  

a) Ceramah 

b) Diskusi Kelompok 

c) Tanya jawab 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a) Mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing 
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b) Melakukan presensi kehadiran siswa dan mengkondisikan siswa agar 

siap mengikuti pelajaran. 

c) Guru memaparkan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

a) Eksplorasi 

1) Guru menjelaskan cara menyederhanakan pecahan dengan 

membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. 

2) Guru menyuruh siswa untuk berdiskusi mengerjakan lembar kerja 

siswa dengan teman sebangku. 

3) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang hasil 

pekerjaanya. 

4) Siswa membuat catatan materi yang telah dijelaskan guru. 

b) Elaborasi 

1) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara 

menyederhanakan pecahan dengan membagi pembilang dan 

penyebut dengan angka yang sama. 

2) Siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya untuk mengerjakan 

lembar kerja siswa. 

3) Siswa yang ditunjuk guru maju ke depan kelas memaparkan hasil 

diskusi. 

4) Siswa mencatat materi di buku tulis. 

c) Konfirmasi 

1.) Guru memastikan materi yang diajarkannya kepada siswa telah 

dipahami melalui kegiatan tanya jawab. 

2.) Guru memberikan konfirmasi terhadap pemahaman siswa yang 

belum benar. 

3. Kegiatan Penutup (20 menit) 

1.) Guru bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan 

materi yang telah dipelajari. 

2.) Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa untuk dikerjakan secara 

individu. 

3.) Mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing 
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H. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

1. Media   : - 

2. Alat / Bahan  : Papan Tulis, kapur, penggaris, dan penghapus 

3. Sumber Belajar : 

a) Muhsetyo, Gatot. 2008. Pembelajaran Matematika SD. Jakarta: 

Universitas Terbuka. 

b) Saepudin, Aep. dkk. 2009. Gemar Belajar Matematika Untuk SD/MI 

kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

I. Penilaian Pembelajaran 

1. Prosedur : Proses dan hasil 

2. Teknik  : Tes dan nontes 

3. Bentuk  : Isian singkat 

4. Instumen : a. Lembar kerja siswa (Terlampir) 

 b. Lembar evaluasi  (Terlampir) 

 c. Lembar Pengamatan Aktivitas 

        Tegal, Maret 2016 

Guru kelas IV A      Peneliti 

SDN Pesurungan Lor 1 

 

 

 

 

Siti Latifah, S.Pd. SD   Marcellina Elen S 

NIP 196409051984 052004   NIM 1401412495 

 

Mengetahui 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

Kelas   : IV A 

 

 

 

Nama Anggota : 1. ............................................... No Absen : ... 

     2. ............................................... No Absen : ... 

   

Diskusikan dengan kelompokmu dan carilah 2 pecahana yang sederhana dengan 

pecahan berikut! 

1.  =  

2.   

3.   

4.   

5.   
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LEMBAR EVALUASI SISWA 

Kelas   : IV A 

Materi   : Pecahan Senilai 

 

 

Nama : ..........................................  

Mari melengkapi pecahan senilai berikut ini! 

1.  angka yang tepat untuk menggantikan nilai a adalah.... 

2.  angka yang tepat untuk menggantikan nilai b adalah.... 

3.   angka yang tepat untuk menggantikan nilai c adalah.... 

4.  angka yang tepat untuk menggantikan nilai d adalah.... 

5.  angka yang tepat untuk menggantikan nilai e adalah.... 
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KUNCI LEMBAR JAWAB dan PEDOMAN PENILAIAN 

 

Kunci Jawaban Lembar Kerja Peserta Didik 

(Kebijaksanaan guru) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Pedoman Penilaian 

Setiap butir soal bernilai 2 

Nilai =  (skor perolehan + 2 ) x 100 

Kunci Jawaban 

1. 4 

2. 3 

3. 9 

4. 1 

5. 5 

Pedoman Penilaian 

Setiap butir soal bernilai 2 

Skor Maksimal = 10 

 

Nilai =   X 100 
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KISI-KISI LEMBAR KERJA SISWA 

Satuan Pendidikan : SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

Materi Pokok  : Pecahan Senilai 

Standar Kompetensi : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal 
Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

6.2 

Menyederhanaka

n berbagai bentuk 

pecahan. 

Diberikan sebuah pecahan, siswa dapat 

menentukan 2 pecahan sederhana yang lain dari 

pecahan tersebut. 

Isian 

singkat 
C1 1 dan 2 √   

Diberikan sebuah pecahan, siswa dapat 

menentukan 2 pecahan sederhana yang lain dari 

pecahan tersebut. 

Isian 

singkat 
C1 3  √  

Diberikan sebuah pecahan, siswa dapat 

menentukan 2 pecahan sederhana yang lain dari 

pecahan tersebut. 

Isian 

singkat 
C1 4 dan 5   √ 

Total 5 2 1 2 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Satuan Pendidikan : SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

Materi Pokok  : Pecahan Senilai 

Standar Kompetensi : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal 
Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

6.2 

Menyederhanaka

n berbagai bentuk 

pecahan. 

Diberikan dua buah pecahan yang masih 

rumpang, siswa dapat menentukan angka yang 

tepat agar pecahan tersebut dinyatakan senilai. 

Isian 

singkat 
C1 1 √   

Diberikan dua buah pecahan yang masih 

rumpang, siswa dapat menentukan angka yang 

tepat agar pecahan tersebut dinyatakan senilai. 

Isian 

singkat 
C1 2, 3, dan 4  √  

Diberikan dua buah pecahan yang masih 

rumpang, siswa dapat menentukan angka yang 

tepat agar pecahan tersebut dinyatakan senilai. 

Isian 

singkat 
C1 5   √ 

Total 5 1 3 1 
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Lampiran 16 

KISI-KISI INSTRUMEN UJI COBA  

Nama Sekolah  : SD Negeri Pesurungan Lor 1 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/2 

Standar Kompetensi : 6.   Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor Soal Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

6.2 Menyederhanakan 

berbagai bentuk 

pecahan. 

 

 

 

 

 

 

Siswa dapat menyebutkan pecahan 

senilai dari suatu pecahan. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 

1, 2, 11, dan 

12,  

 

√ 

  

Disajikan sebuah gambar, siswa dapat 

menyebutkan pecahan senilai dengan 

pecahan yang ditujukan pada gambar. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 

22 dan 32   

√ 

 

Siswa dapat menyebutkan pecahan yang 

tidak senilai dari suatu pecahan. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 

3 dan13    

√ 

Siswa dapat menyederhanakan suatu 

pecahan. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 

4, 5, 14 dan 

15 

 

√ 

  



 

 

1
8
8

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor Soal Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

6.2 Menyederhanakan 

berbagai bentuk 

pecahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disajikan arsiran dari sebuah gambar 

bangun datar, siswa dapat menentukan 

pecahan yang senilai dari bangun datar 

yang diarsir. 

Pilihan 

Ganda 

 

C2 

6 dan 16   

√ 

 

Disajikan 5 buah pernyataan, siswa 

dapat menentukan pernyataan yang 

benar mengenai pecahan yang senilai. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 

7 dan 17    

√ 

Disajikan 5 buah pernyataan, siswa 

dapat menentukan pernyataan yang 

salah mengenai pecahan yang senilai. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 

8 dan 18    

√ 

Disajikan 6 buah gambar, siswa dapat 

menentukan pernyataan yang benar 

mengenai pecahan yang senilai. 

Pilihan 

Ganda 

 

C2 

9 dan 19    

√ 

Disajikan 6 buah gambar, siswa dapat 

menentukan pernyataan yang salah 

mengenai pecahan yang senilai. 

Pilihan 

Ganda 

 

C2 

10 dan 20,     

√ 
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Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor Soal Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

 

6.2 Menyederhanakan 

berbagai bentuk 

pecahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disajikan sebuah soal cerita, siswa dapat 

menentukan pembilang yang tepat 

untuk mencari pecahan yang senilai 

dari sebuah pecahan 

Pilihan 

Ganda 

C3 21  dan 31    

Siswa dapat menentukan pecahan 

yang paling sederhana dari sebuah 

pecahan dengan cara membagi 

pembilang dan penyebut dengan 

angka yang sama. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 

23, 24, 33, 

dan 34 

  

√ 

 

Siswa dapat menentukan pecahan 

yang senilai dari sebuah pecahan 

dengan cara mengali pembilang dan 

penyebut dengan angka yang sama. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 

25, 26, 35, 

dan 36 

  

√ 
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Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor Soal Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

Siswa dapat menentukan angka 

pembilang yang tepat untuk mencari 

pecahan yang senilai dari sebuah 

pecahan. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 

27, 28, 37 

dan 38 

  

√ 

 

Siswa dapat menentukan angka 

penyebut yang tepat untuk mencari 

pecahan yang senilai dari sebuah 

pecahan. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 

29, 30, 39 

dan 40 

 

√ 

  

 

TOTAL 

 

40 

 

12 

 

16 

 

12 

 

Keterangan : 

C1 : PENGETAHUAN 

C2 : PEMAHAMAN  Nilai Akhir =  x 100 

C3 : PENERAPAN
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Lampiran 17 

INSTRUMEN UJI COBA 

Kelas   : IV 

Materi   : Pecahan Senilai 

Alokasi Waktu : 1x35” 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban paling 

tepat! 

1. Pecahan di bawah ini yang senilai dengan 1 adalah.... 

a.  c.   

b.  d.  

2. Pecahan di bawah ini yang senilai dengan  adalah.... 

a.  c.   

b.  d.  

3. Pecahan di bawah ini yang senilai dengan  kecuali....  

a.  c.   

b.  d.  

4. Pecahan yang paling sederhana dari  adalah.... 

a.  c.  

b.  d.  

5. Pecahan yang paling sederhana dari  adalah.... 

a.  c.  

b.  d.  
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6. Besarnya bagian yang diarsir pada gambar di samping 

senilai dengan pecahan.... 

a.  c.   

b.  d.  

Pernyataan di bawah ini untuk menjawab soal nomor 7 dan 8. 

I. pecahan  senilai dengan  

II. pecahan  senilai dengan  

III. pecahan  senilai dengan 1 

IV. pecahan =  =  

V. pecahan =  =  

7. Pernyataan yang benar menurut data di atas adalah pernyataan nomor.... 

a. I, II, dan III c. II, III, dan V 

b. II, III, dan IV d. III, IV, dan V 

8. Pernyataan yang salah menurut data di atas adalah pernyataan nomor... 

a. I dan II c. II dan IV 

b. II dan III d. I dan IV 

Gambar di bawah ini untuk menjawab soal nomor 9 dan 10. 

I.  IV. 

  

II.  V.  

 

III.   VI. 

 

9. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar di atas adalah.... 

a. I senilai dengan III c. I senilai dengan VI 

b. II senilai dengan V d. III senilai dengan IV 
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10. Pernyataan yang salah berdasarkan gambar di atas adalah.... 

a. I senilai dengan VI c. II senilai dengan IV 

b. V senilai dengan VI d. III senilai dengan V 

11. Pecahan di bawah ini yang senilai dengan  adalah.... 

a.  c.   

b.  d.  

12. Pecahan di bawah ini yang senilai dengan  adalah.... 

a.  c.   

b.  d.  

13. Pecahan di bawah ini yang senilai dengan  kecuali.... 

a.  c.   

b.  d.  

14. Pecahan yang paling sederhana dari  adalah.... 

a.  c.  

b.  d.  

15. Pecahan yang paling sederhana dari  adalah.... 

a.  c.  

b.  d.  

16. Besarnya bagian yang diarsir pada gambar di samping 

senilai dengan pecahan.... 
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a.  c.   

b.  d.  

Pernyataan di bawah ini untuk menjawab soal nomor 17 dan 18. 

I. pecahan =  =  

II. pecahan =   

III. pecahan = 1 

IV. pecahan =   

V. pecahan = 5 

17. Pernyataan yang benar menurut data di atas adalah pernyataan nomor.... 

a. I, II, dan III c. III, IV, dan V 

b. II, III, dan IV d. I, III, dan V 

18. Pernyataan yang salah menurut data di atas adalah pernyataan nomor... 

a. I dan II c. II dan IV 

b. II dan III d. I dan V 

Gambar di bawah ini untuk menjawab soal nomor 19 dan 20. 

I.  IV. 

  

II.  V.  

 

III.   VI. 

 

19. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar di atas adalah.... 

a. I senilai dengan III c. I senilai dengan VI 

b. II senilai dengan V d. III senilai dengan IV 

20. Pernyataan yang salah berdasarkan gambar di atas kecuali.... 

a. II senilai dengan III c. IV senilai dengan V 

b. I senilai dengan VI d. II senilai dengan IV 
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21. Ibu Susi membuat kue brownis cokelat dan dipotong menjadi 5 bagian sama 

besar, kemudian 2 potong kue dimakan oleh Andi. Disaat yang sama Ibu 

Yanti membuatkan Desi kue brownis pandan dan dipotong 10 bagian sama 

besar. Supaya Desi dapat memakan kue tersebut sama besar dengan kue yang 

dimakan oleh Andi, berapa potongkah yang harus diambil oleh Desi? 

a. 4 c. 6 

b. 5 d. 8 

22.  Pecahan yang senilai dengan gambar di samping  

adalah....  

a.   c.  

b.  d.  

23.   =  =    Angka yang tepat untuk menggantikan nilai m di samping 

adalah.... 

a. 8 c. 4 

b. 6 d. 2 

24.   =  =    Angka yang tepat untuk menggantikan nilai n  di samping 

adalah.... 

a. 2 c. 5 

b. 3 d. 7 

25.   =  =    Angka yang tepat untuk menggantikan nilai p di samping 

adalah.... 

a. 20 c. 50  

b. 30 d. 70 

26.   =  =    Angka yang tepat untuk menggantikan nilai q di samping 

adalah.... 

a. 6 c. 13 
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b. 11 d. 17 

27. =  Angka yang tepat untuk menggantikan nilai r di samping adalah.... 

a. 22 c. 44 

b. 33 d. 55 

28. =  Angka yang tepat untuk menggantikan nilai s di samping adalah.... 

a. 35 c. 25 

b. 30 d. 20 

29.  =   Angka yang tepat untuk menggantikan nilai t di samping adalah.... 

a. 60 c. 30 

b. 50 d. 15 

30.  =  Angka yang tepat untuk menggantikan nilai u di samping adalah.... 

a. 50 c. 20 

b. 25 d. 15 

31. Tika dan Lusi hendak mengukur tegel menggunakan 2 buah pita yang 

berbeda warna. Tika membagi 1 meter pita merah menjadi 3 potong pita sama 

panjang. Kemudian 2 potong pita digunakan untuk mengukur tegel. 

Sedangkan Lusi membagi 1 meter pita putih menjadi 9 potong pita sama 

panjang. Agar hasil pengukuran Lusi sama dengan hasil pengukuran Tika, 

maka berapa potong pita putihkah yang harus diambil oleh Lusi?  

a. 7 c. 5 

b. 6 d. 4 

32.   Pecahan yang senilai dengan gambar di samping adalah.... 

  

a.   c.  

b.  d.  
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33. =  = Angka yang tepat untuk menggantikan nilai a di samping 

adalah.... 

a. 9 c. 5 

b  7 d. 3 

34. =  = Angka yang tepat untuk menggantikan nilai b di samping 

adalah.... 

a. 8 c. 4 

b. 6 d. 3 

35.   =  =    Angka yang tepat untuk menggantikan nilai c di samping 

adalah.... 

a. 41 c. 43 

b. 42 d. 45 

36.   =  =   Angka yang tepat untuk menggantikan nilai d di samping 

adalah.... 

a. 12 c. 15 

b. 13 d. 17 

37. =  Angka yang tepat untuk menggantikan nilai e di samping adalah.... 

a. 120 c. 180 

b. 140  d. 210 

38.  =   Angka yang tepat untuk menggantikan nilai f di samping adalah.... 

a. 28 c. 21 

b. 24 d. 18 

39. =  Angka yang tepat untuk menggantikan nilai h di samping adalah.... 

a. 40 c. 60 

b. 50 d. 80 
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40. =  Angka yang tepat untuk menggantikan nilai i di samping adalah.... 

a. 54 c. 72 

b. 63 d. 81 

 

 

KUNCI LEMBAR JAWAB INSTRUMEN UJI COBA 

 

1. c 21. a 

2. d 22. b 

3. a 23. c 

4. b 24. d 

5. a 25 d 

6. c 26. a 

7. c 27. c 

8.  d 28. c 

9. c 29. a 

10. b 30. c 

11. b 31. b 

12. d 32. d 

13. b 33. a 

14. a 34. a 

15. c 35 d 

16. a 36. a 

17. b 37. b 

18.  d 38. c 

19. a 39. b 

20. c 40. b 



 
  

  

1
9
9

 

Lampiran 18 

LEMBAR TELAAH BUTIR SOAL OLEH AHLI  

(UJI VALIDITAS ISI INSTRUMEN) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : IV / 2 

Materi Pokok  : Pecahan 

PETUNJUK 

Berdasarkan pendapat Bapak/ Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran matematika, 

berilah tanda cek (√), jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan tanda silang (x), jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria 

telaah pada kolom yang tersedia. 

No. Aspek Analisis 
Nomor Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 

jenis tes/ bentuk soal yang dipergunakan. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek Analisis 
Nomor Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. KONSTRUKSI                     

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan tegas. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan 

saja. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 

bersifat negatif ganda. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 

ditinjau dari segi materi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

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/ 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek Analisis 
Nomor Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

benar". 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/ 

waktu disusun berdasarkan urutan besar 

kecilnya angka atau kronologisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 

soal sebelumnya. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/ Budaya                     

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa Indonesia 

baku. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 

berlaku setempat/ tabu. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 

kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek Analisis 
Nomor Butir 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 dipergunakan. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. KONSTRUKSI                     

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan tegas. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan 

saja. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 

bersifat negatif ganda. 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek Analisis 
Nomor Butir Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 

ditinjau dari segi materi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 

sejenisnya jelas dan berfungsi. 
√ √ - - - - - - - - √ √ - - - - - - - - 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan "semua jawaban di atas salah/ 

benar" dan sejenisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/ 

waktu disusun berdasarkan urutan besar 

kecilnya angka atau kronologisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 

soal sebelumnya. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/ Budaya 

 

                    

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa Indonesia 

baku. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek Analisis 
Nomor Butir Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 

berlaku setempat/ tabu. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 

kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

 

             Tegal,   Maret 2016 

 

Penilai Ahli 1            Penilai Ahli 2 

Dosen Pembimbing 1           Guru Kelas IV 

          

Drs. Yuli Witanto, M.Pd.          Meilya Dwi S., Pd., Sd 

NIP 19640717 198803 1 002          NIP 19880511 200903 2 003
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Lampiran 19 

 

REKAPITULASI LEMBAR JAWAB SISWA KELAS UJI COBA 

 

No 

Absen 

Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

4 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 

5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

7 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

8 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 

9 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
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11 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 

13 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 

14 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

15 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

16 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

17 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

18 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 

19 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

20 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

21 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 

22 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

23 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 

24 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 
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26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

27 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 

28 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

29 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
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No 

Absen 

Nomor Soal Total 

Skor 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 

2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 27 

3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 

4 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 23 

5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

6 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 19 

7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 31 

8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 

9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 27 

10 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 9 

11 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 

12 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 24 
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13 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 27 

14 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 30 

15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 17 

16 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 31 

17 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 18 

18 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 

19 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 13 

20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 

21 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 23 

22 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 20 

23 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

24 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 27 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 

26 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

27 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 22 
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28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 31 

29 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 27 
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Lampiran 20  

HASIL UJI VALIDITAS EMPIRIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Soal yang valid diberi warna kuning 

  Total 

 item1 Pearson 

Correlation ,554** 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 29 

item2 Pearson 

Correlation ,371* 

Sig. (2-tailed) ,048 

N 29 

item3 Pearson 

Correlation ,425* 

Sig. (2-tailed) ,021 

N 29 

item4 Pearson 

Correlation ,342 

Sig. (2-tailed) ,069 

N 29 

item5 Pearson 

Correlation ,652** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 29 

item6 Pearson 

Correlation ,602** 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 29 

item7 Pearson 

Correlation ,477** 

Sig. (2-tailed) ,009 

N 29 

item8 Pearson 

Correlation ,434* 

Sig. (2-tailed) ,019 

N 29 

item9 Pearson 

Correlation ,094 

Sig. (2-tailed) ,628 

N 29 

 

  Total 

item10 Pearson 

Correlation ,284 

Sig. (2-tailed) ,135 

N 29 

item11 Pearson 

Correlation ,475
**

 

Sig. (2-tailed) ,009 

N 29 

item12 Pearson 

Correlation ,667
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 29 

item13 Pearson 

Correlation ,206 

Sig. (2-tailed) ,284 

N 29 

item14 Pearson 

Correlation ,535
**

 

Sig. (2-tailed) ,003 

N 29 

item15 Pearson 

Correlation ,393
*
 

Sig. (2-tailed) ,035 

N 29 

item16 Pearson 

Correlation ,503
**

 

Sig. (2-tailed) ,005 

N 29 

item17 Pearson 

Correlation ,361 

Sig. (2-tailed) ,054 

N 29 

item18 Pearson 

Correlation ,186 

Sig. (2-tailed) ,333 

N 29 
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  Total 

item28 Pearson 

Correlation 
,410

*
 

Sig. (2-tailed) ,027 

N 29 

item29 Pearson 

Correlation ,517
**

 

Sig. (2-tailed) ,004 

N 29 

item30 Pearson 

Correlation 
,468

*
 

Sig. (2-tailed) ,010 

N 29 

item31 Pearson 

Correlation ,103 

Sig. (2-tailed) ,596 

N 29 

item32 Pearson 

Correlation 
,749

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 29 

item33 Pearson 

Correlation ,375
*
 

Sig. (2-tailed) ,045 

N 29 

item34 Pearson 

Correlation 
,717

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 29 

item35 Pearson 

Correlation ,639
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 29 

item36 Pearson 

Correlation 
,639

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 29 

 

 

 

 

Keterangan: 

Soal yang valid diberi warna kuning 

  Total 

item19 Pearson 

Correlation ,180 

Sig. (2-tailed) ,350 

N 29 

item20 Pearson 

Correlation 
-,138 

Sig. (2-tailed) ,476 

N 29 

item21 Pearson 

Correlation ,129 

Sig. (2-tailed) ,504 

N 29 

item22 Pearson 

Correlation 
,468

*
 

Sig. (2-tailed) ,010 

N 29 

item23 Pearson 

Correlation ,377
*
 

Sig. (2-tailed) ,044 

N 29 

item24 Pearson 

Correlation 
,456

*
 

Sig. (2-tailed) ,013 

N 29 

item25 Pearson 

Correlation ,540
**

 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 29 

item26 Pearson 

Correlation 
,375

*
 

Sig. (2-tailed) ,045 

N 29 

item27 Pearson 

Correlation ,411
*
 

Sig. (2-tailed) ,027 

N 29 

 

  Total 

item28 Pearson 

Correlation 
,410

*
 

Sig. (2-tailed) ,027 

N 29 

item29 Pearson 

Correlation ,517
**

 

Sig. (2-tailed) ,004 

N 29 

item30 Pearson 

Correlation 
,468

*
 

Sig. (2-tailed) ,010 

  Total 

item28 Pearson 

Correlation 
,410

*
 

Sig. (2-tailed) ,027 

N 29 

item29 Pearson 

Correlation ,517
**

 

Sig. (2-tailed) ,004 

N 29 

item30 Pearson 

Correlation 
,468

*
 

Sig. (2-tailed) ,010 

  Total 

item28 Pearson 

Correlation 
,410

*
 

Sig. (2-tailed) ,027 

N 29 

item29 Pearson 

Correlation ,517
**

 

Sig. (2-tailed) ,004 

N 29 

item30 Pearson 

Correlation 
,468

*
 

Sig. (2-tailed) ,010 
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Keterangan: 

Soal yang valid diberi warna kuning 

 

Keterangan: 

Untuk mempresentasikan output tersebut tentu harus melihat dasar pengambilan 

keputusan dalam uji validitas terlebih dahulu. Apabila rhitung lebih besar dari rtabel, 

maka item soal tersebut dinyatakan valid. 

Diketahui nilai rtabel dengan N=29 dan taraf signifikansi sebesar 5% adalah sebesar 

0,367. 

Berdasarkan perhitungan uji validitas tersebut didapati 28 butir soal yang 

dinyatakan valid. Soal-soal tersebut ditandai dengan warna kuning, yaitu item soal  

nomor : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 

33, 34, 35, 36, 39, dan 40. 

  Total 

item28 Pearson 

Correlation ,410
*
 

Sig. (2-tailed) ,027 

N 29 

item29 Pearson 

Correlation 
,517

**
 

Sig. (2-tailed) ,004 

N 29 

item30 Pearson 

Correlation ,468
*
 

Sig. (2-tailed) ,010 

N 29 

item31 Pearson 

Correlation 
,103 

Sig. (2-tailed) ,596 

N 29 

item32 Pearson 

Correlation ,749
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 29 

item33 Pearson 

Correlation 
,375

*
 

Sig. (2-tailed) 

  Total 

item37 Pearson 

Correlation ,153 

Sig. (2-tailed) ,430 

N 29 

item38 Pearson 

Correlation 
,331 

Sig. (2-tailed) ,079 

N 29 

item39 Pearson 

Correlation ,488
**

 

Sig. (2-tailed) ,007 

N 29 

item40 Pearson 

Correlation 
,521

**
 

Sig. (2-tailed) ,004 

N 29 

total 

skor 

Pearson 

Correlation 1 

Sig. (2-tailed)   

N 29 

**. Correlation is significant at the 0.01 

level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 

level (2-tailed). 
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Lampiran 21 

HASIL UJI RELIABILITAS INSTRUMEN 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,894 28 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

item1 19,17 30,791 ,500 ,890 

item2 19,69 31,150 ,323 ,894 

item3 19,41 30,680 ,385 ,893 

item5 19,17 30,148 ,658 ,886 

item6 19,79 30,527 ,521 ,889 

item7 19,38 31,101 ,313 ,894 

item8 19,31 30,865 ,379 ,892 

item11 19,28 31,064 ,355 ,893 

item12 19,17 30,291 ,622 ,887 

item14 19,24 30,261 ,547 ,888 

item15 19,14 31,552 ,354 ,892 

item16 19,83 31,005 ,448 ,891 

item22 19,52 30,830 ,351 ,894 

item23 19,14 31,480 ,373 ,892 

item24 19,07 31,638 ,471 ,891 

item25 19,07 31,567 ,496 ,891 

item26 19,03 32,177 ,408 ,892 

item27 19,24 31,118 ,363 ,893 

item28 19,34 30,877 ,365 ,893 

item29 19,10 31,167 ,522 ,890 

item30 19,52 30,187 ,470 ,890 

item32 19,41 28,751 ,757 ,883 

item33 19,03 32,177 ,408 ,892 

item34 19,14 30,195 ,714 ,886 

item35 19,10 30,739 ,651 ,888 

item36 19,10 30,739 ,651 ,888 

item39 19,21 31,027 ,408 ,891 

item40 19,38 30,315 ,462 ,891 
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Keterangan : 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah jika nilai Alpha lebih 

besar dari rtabel, maka item soal tersebut dinyatakan reliabel. Diketahui nilai rtabel 

dengan N=29 dan taraf signifikansi sebesar 5% adalah sebesar 0,367. Dari tabel 

output di atas, diketahui bahwa nilai Alpha sebesar 0,894. Kesimpulannya nilai 

Alpha lebih besar dari rtabel (0,894 0,367), maka item soal-soal tersebut 

dinyatakan reliabel/konsisten. 
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Lampiran 22 

 

HASIL UJI TARAF KESUKARAN INSTRUMEN 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 

N Valid 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 
,83 ,31 ,59 ,41 ,83 ,21 ,62 ,69 ,34 ,34 

 
  item11 item12 item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 item20 

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean ,72 ,83 ,34 ,76 ,86 ,17 ,76 ,79 ,41 ,52 

  item21 item22 item23 item24 item25 item26 item27 item28 item29 item30 

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean ,21 ,48 ,86 ,93 ,93 ,97 ,76 ,66 ,90 ,48 

  
item31 item32 item33 item34 item35 item36 item37 item38 item39 item40 

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean ,21 ,59 ,97 ,86 ,90 ,90 ,66 ,86 ,79 ,62 

 

 

 



 
 

  

2
1
7
 

Kriteria Indeks: 

0,00 – 0,30 = soal kategori sukar (ditandai warna merah) 

0,31 – 0,70 = soal kategori sedang (ditandai dengan warna kuning) 

0,71 – 1,00 = soal kategori mudah (ditandai dengan warna hijau) 

 

Dari output tersebut maka didapati tabel sebagai berikut ini: 

Keterangan 
Soal Valid Soal tidak Valid 

Mudah Sedang Sukar Mudah Sedang Sukar 

Nomor Soal 

1, 5, 11, 12, 14, 

15, 23, 24, 25, 

26, 27, 29, 33, 

34, 35, 36, dan 

39 

2, 3, 7, 8, 22, 28, 

30, 32, dan 40 
6 dan 16 17, 18, dan 38 

4, 9, 10, 13, 19, 

20, dan 37 
21 dan 31 

Jumlah Soal 17 9 2 3 7 2 
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Lampiran 23 

HASIL UJI DAYA BEDA INSTRUMEN 

 

No. Nomor Soal Daya Beda Keterangan 

1. 1 0,5 Baik 

2. 2 0,25 Cukup 

3. 3 0,75 Baik sekali 

4. 5 0,5 Baik 

5. 6 0,625 Baik 

6. 7 0,75 Baik sekali 

7. 8 0,625 Baik 

8. 11 0,375 Cukup 

9 12 0,5 Baik 

10. 14 0,5 Baik 

11. 15 0,25 Cukup 

12. 16 0,5 Baik 

13. 22 0,5 Baik 

14. 23 0,25 Cukup 

15. 24 0,25 Cukup 

16. 25 0,25 Cukup 

17. 26 0,125 Jelek 

18. 27 0,5 Baik 

19. 28 0,5 Baik 

20. 29 0,375 Cukup 

21. 30 0,375 Cukup 

22. 32 1 Sangat baik 

23. 33 0,125 Jelek 

24. 34 0,375 Cukup 

25. 35 0,375 Cukup 

26. 36 0,375 Cukup 

27. 39 0,375 Cukup 

28. 40 0,5 Baik 
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Lampiran 24 

KISI-KISI SOAL TES AWAL DAN TES AKHIR 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Pesurungan Lor 1 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/II 

Standar Kompetensi : 6.   Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

6.2 Menyederhanakan 

berbagai bentuk 

pecahan. 

 

 

 

 

 

Siswa dapat menyebutkan pecahan 

senilai dari suatu pecahan. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 
1 

 

√ 
  

Siswa dapat menyebutkan pecahan 

senilai dari suatu pecahan. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 
2  

 

√ 
 

Siswa dapat menyebutkan pecahan yang 

tidak senilai dari suatu pecahan. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 
3  √ 

 

 

Siswa dapat menyederhanakan suatu 

pecahan. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 
4 

 

√ 
  



 
 

  

2
2
0
 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

6.2 Menyederhanakan 

berbagai bentuk 

pecahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disajikan arsiran dari sebuah gambar 

bangun datar, siswa dapat menentukan 

pecahan yang senilai dari bangun datar 

yang diarsir. 

Pilihan 

Ganda 

 

C2 
5 dan 9  

 

 
√ 

Disajikan 5 buah pernyataan, siswa 

dapat menentukan pernyataan yang 

benar mengenai pecahan yang senilai. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 
6   

 

√ 

Disajikan 5 buah pernyataan, siswa 

dapat menentukan pernyataan yang 

salah mengenai pecahan yang senilai. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 
7   

 

√ 

Siswa dapat menyederhanakan suatu 

pecahan. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 
8 

 

 
√  

Disajikan sebuah gambar, siswa dapat 

menyebutkan pecahan senilai dengan 

pecahan yang ditunjukan pada gambar. 

Pilihan 

Ganda 
C2 10 dan 17  √  



 
 

  

2
2
1
 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

6.2 Menyederhanakan 

berbagai bentuk 

pecahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa dapat menentukan pecahan 

yang paling sederhana dari sebuah 

pecahan dengan cara membagi 

pembilang dan penyebut dengan 

angka yang sama. 

Pilihan 

Ganda 
C1 11  √  

Siswa dapat menentukan pecahan 

yang senilai dari sebuah pecahan 

dengan cara mengali pembilang dan 

penyebut dengan angka yang sama. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 
12 √ 

 

 
 

Siswa dapat menentukan angka 

pembilang yang tepat untuk mencari 

pecahan yang senilai dari sebuah 

pecahan. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 
13  

 

√ 

 

 

 

 



 
 

  

2
2
2
 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

Siswa dapat menentukan angka 

pembilang yang tepat untuk mencari 

pecahan yang senilai dari sebuah 

pecahan. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 
14  

 

 
√ 

Siswa dapat menentukan angka 

penyebut yang tepat untuk mencari 

pecahan yang senilai dari sebuah 

pecahan. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 
15 

 

√ 
  

Siswa dapat menentukan angka 

penyebut yang tepat untuk mencari 

pecahan yang senilai dari sebuah 

pecahan. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 
16 

 

 
√  

Siswa dapat menentukan pecahan 

yang paling sederhana dari sebuah 

pecahan dengan cara membagi 

Pilihan 

Ganda 
C1 18 √   



 
 

  

2
2
3
 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

pembilang dan penyebut dengan 

angka yang sama. 

Siswa dapat menentukan angka 

penyebut yang tepat untuk mencari 

pecahan yang senilai dari sebuah 

pecahan. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 
19 

 

√ 
  

Siswa dapat menentukan angka 

penyebut yang tepat untuk mencari 

pecahan yang senilai dari sebuah 

pecahan. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 
20 

 

 
 √ 

TOTAL 20 6 8 6 

Keterangan : 

C1 : PENGETAHUAN 

C2 : PEMAHAMAN  Nilai Akhir =  x 100 

C3 : PENERAPAN 
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Lampiran 25 

SOAL TES AWAL DAN TES AKHIR 

 

Petunjuk: 

1. Tulislah nama, kelas, dan nomor presensi pada tempat yang telah disediakan. 

2. Kerjakan secara mandiri soal berikut pada tempat jawaban yang telah 

disediakan. 

3. Dilarang bekerjasama dan membuka buku. 

4. Cermati setiap soal dan telitilah dalam menjawab. 

5. Setelah selesai, serahkan lembar ini kepada guru. 

 

Berilah tanda (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

1. Pecahan di bawah ini yang senilai dengan 1 adalah.... 

a.  c.   

b.  d.  

2. Pecahan di bawah ini yang senilai dengan  adalah.... 

a.  c.   

b.  d.  

3. Pecahan di bawah ini yang senilai dengan  kecuali....  

a.  c.   

b.  d.  

4. Pecahan yang paling sederhana dari  adalah.... 

a.  c.  

b.  d.   

5. Besarnya bagian yang diarsir pada gambar di samping 

senilai dengan pecahan.... 

a.  c.   

b.  d.  
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Pernyataan di bawah ini untuk menjawab soal nomor 6 dan 7. 

I. pecahan   senilai dengan  

II. pecahan  senilai dengan  

III. pecahan  senilai dengan 1 

IV. pecahan =  =  

V. pecahan =  =  

6. Pernyataan yang benar menurut data di atas adalah pernyataan nomor.... 

a. I, II, dan III c. II, III, dan IV 

b. II, III, dan V d. III, IV, dan V 

7. Pernyataan yang salah menurut data di atas adalah pernyataan nomor... 

a. I dan II c. II dan IV 

b. II dan III d. I dan IV 

8. Pecahan yang paling sederhana dari  adalah.... 

a.  c.  

b.  d.  

9. Besarnya bagian yang diarsir pada gambar di samping 

senilai dengan pecahan.... 

a.  c.   

b.  d.  

 

10.  Pecahan yang senilai dengan gambar di samping 

adalah....  

a.   c.  

b.  d.  

11.   =  =    Angka yang tepat untuk menggantikan nilai m adalah.... 

a. 11 c. 7 

b. 9 d. 5 
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12.   =  =    Angka yang tepat untuk menggantikan nilai n adalah.... 

a. 20 c. 50  

b. 30 d. 70 

13. =  Angka yang tepat untuk menggantikan nilai a adalah.... 

a. 22 c. 44 

b. 33 d. 55 

14. =  Angka yang tepat untuk menggantikan nilai b adalah.... 

a. 55 c. 45 

b. 50 d. 40 

15.  =   Angka yang tepat untuk menggantikan nilai c adalah.... 

a. 60 c. 30 

b. 50 d. 15 

16.  =  Angka yang tepat untuk menggantikan nilai k adalah.... 

a. 50 c. 20 

b. 25 d. 15 

 

17.   Pecahan yang senilai dengan gambar di samping adalah.... 

  

a.   c.  

b.  d.  

18. =  = Angka yang tepat untuk menggantikan nilai e adalah.... 

a. 9 c. 5 

b  7 d. 3 

19. =  Angka yang tepat untuk menggantikan nilai p adalah.... 

a. 40 c. 60 

b. 50 d. 80 

20. =  Angka yang tepat untuk menggantikan nilai r adalah.... 

a. 54 c. 72 

b. 63 d. 81 
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KUNCI LEMBAR JAWAB SOAL TES AWAL DAN TES AKHIR 

 

1. c 11. b 

2. d 12. d 

3. b 13. c 

4. a 14. a 

5. c 15 a 

6. b 16. c 

7. d 17. d 

8.  c 18. a 

9. a 19. b 

10. b 20. d 
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Lampiran 26 

 

LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN BERBASIS TEORI BELAJAR DIENES DI 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN PERTAMA 
 

Petunjuk: 

Beri tanda cheklist (√) pada kolom “terlaksana” dan “skor” jika deskriptor yang 

disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 
No. Aspek yang diamati Terlaksana Skor Ket. 

1 2 3 4 

1. Guru menyampaikan tujuan dan kompetensi 

yang hendak dicapai dalam pembelajaran. √   √  
1=A 

2. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang 

materi pecahan yang bernilai sama dan yang 

tidak. 
√    √ 

2=B 

3. Guru membagikan amplop yang berisi 

potongan-potongan kertas (puzzle) kemudian 

menginstruksikan siswa untuk menyusun secara 

bersama-sama (Tahap Bermain Bebas). 

√    √ 

3=C 

4. Guru membimbing siswa untuk menuliskan 

nilai pecahan pada tiap-tiap potongan puzzle 

yang telah dikelompokkan. (Tahap permainan 

dengan menggunakan aturan). 

√    √ 

4=D 

5. Guru menginstruksikan siswa untuk 

mengelompokkan potongan-potongan puzzle 

yang memiliki ukuran yang sama (Tahap 

permainan dengan menggunakan aturan). 

√    √ 

5=E 

6. Guru membimbing siswa untuk menemukan 

kesamaan sifat dalam konsep pecahan senilai 

(Tahap permainan kesamaan sifat). 
√    √ 

6=F 

7. Guru membimbing siswa untuk menentukan 

representasi terhadap konsep pecahan senilai. 

(Tahap permainan representasi). 
√    √ 

7=G 

8. Guru bersama siswa merumuskan representasi 

konsep dengan menggunakan simbol 

matematika (Tahap permainan dengan 

simbolisasi). 

√   √  

8=H 

Skor Total 30  

 

Skor Maksimal : 32 Tegal, ........................... 2016 

 Guru Kelas IV B 
       

 

 

Eni Purnamayati, S.Pd.  

NIP 19660420 199103 2 006 

 

Nilai :   X 100 

  

 

 

   

      

X 100 = 93,75 % 
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Lampiran 27 

 

LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN BERBASIS TEORI BELAJAR DIENES DI 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN KEDUA 
 

Petunjuk: 

Beri tanda cheklist (√) pada kolom “terlaksana” dan “skor” jika deskriptor yang 

disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 
No. Aspek yang diamati Terlaksana Skor Ket. 

1 2 3 4 

1. Guru mengajak siswa mengingat kembali 

materi pelajaran yang lalu 
√    √ 

1=A 

2. Guru menyampaikan tujuan dan 

kompetensi yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran. 

√    √ 

2=B 

3. Guru menjelaskan cara menyederhanakan 

pecahan dengan membagi pembilang dan 

penyebut dengan angka yang sama. 

√    √ 

3=C 

4. Guru mengelompokkan siswa ke dalam 5 

kelompok dan masing-masing kelompok 

diberi sebuah amplop berisi kartu-kartu 

pecahan. 

√    √ 

4=D 

5. Guru memberi pengarahan kepada siswa 

langkah-langkah dalam pelaksanaan 

permainan. 

√    √ 

5=E 

6. Guru menginstruksikan siswa untuk 

memasangkan kartu soal dengan kartu 

jawaban yang memiliki nilai yang sama 

(memasangkan dengan pecahan senilai 

lainnya) 

√    √ 

6=F 

7. Guru membimbing siswa ketika berdiskusi √    √ 7=G 

8. Guru menunjuk salah satu kelompok secara 

bergantian menjelaskan alasan 

memasangkan kartu-kartu tersebut 

sekaligus mengoreksi jawaban. 

√    √ 

8=H 

Skor Total 32  

 

Skor Maksimal : 32 Tegal, ........................... 2016 

 Guru Kelas IV B 
  

 

 

 

Eni Purnamayati, S.Pd. 

NIP 19660420 199103 2 006 

 

Nilai :   X 100 

Nilai :   X 100 = 100%      
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Lampiran 28 

 

DESKRIPTOR  

INSTRUMEN PENGAMATAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

BERBASIS TEORI BELAJAR DIENES DI KELAS EKSPERIMEN 

PERTEMUAN PERTAMA 

 

 

1. Menyampaikan tujuan dan kompetensi yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran. 

 

Untuk menilai butir tersebut perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

 

 

Skor 

Penilaian 

Deskriptor 

1 Guru tidak menyampaikan tujuan dan kompetensi yang hendak 

dicapai dalam pembelajaran. 

2 Guru menyampaikan sebagian kecil tujuan dan kompetensi 

yang hendak dicapai dalam pembelajaran. 

3 Guru menyampaikan sebagian besar tujuan dan kompetensi 

yang hendak dicapai dalam pembelajaran. 

4 Guru menyampaikan semua tujuan dan kompetensi yang 

hendak dicapai dalam pembelajaran. 

 

 

2. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang materi pecahan yang bernilai sama 

dan yang tidak. 

 

Untuk menilai butir tersebut perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

 

 

Skor 

Penilaian 

Deskriptor 

1 Guru tidak melaksanakan tanya jawab dengan siswa 

2 Pertanyaan guru tidak dipahami oleh seluruh siswa 

3 30% siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru 

4 70% siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru 

 

 

3. Guru membagikan amplop yang berisi potongan-potongan kertas (puzzle) 

kemudian menginstruksikan siswa untuk menyusunnya secara berkelompok 

(Tahap Bermain Bebas). 

 

Untuk menilai butir tersebut perlu memperhatikan deskriptor berikut: 
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a. Guru mengelompokkan siswa ke dalam kelompok kecil dengan jumlah 

anggota masing-masing kelompok 2-3 siswa. 

b. Guru memberikan instruksi yang jelas tentang apa yang harus dikerjakan 

oleh siswa. 

c. Guru dalam memberikan instruksi menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami oleh siswa 

d. Guru memberi arahan kepada siswa untuk bekerjasama dalam menyusun 

puzzle. 

 

Skor 

Penilaian 

Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Semua deskriptor tampak 

 

 

4. Guru membimbing siswa untuk menuliskan nilai pecahan pada tiap-tiap 

potongan puzzle yang telah disusun. (Tahap permainan dengan menggunakan 

aturan). 

 

Untuk menilai butir tersebut perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru memberikan instruksi yang jelas tentang apa yang harus dikerjakan 

oleh siswa. 

b. Guru dalam memberikan instruksi menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami oleh siswa 

c. Guru berkeliling ke semua kelompok tanpa terkecuali untuk mengecek 

pekerjaan siswa. 

d. Guru membimbing siswa/kelompok yang mengalami kesulitan. 

 

Skor 

Penilaian 

Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Semua deskriptor tampak 

 

 

5. Guru menginstruksikan siswa untuk mengelompokkan potongan-potongan 

puzzle yang memiliki ukuran yang sama. (Tahap permainan dengan 

menggunakan aturan). 

 

Untuk menilai butir tersebut perlu memperhatikan deskriptor berikut: 
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Skor 

Penilaian 

Deskriptor 

1 Guru salah dalam memberikan instruksi kepada siswa. 

2 Instruksi yang diberikan guru tidak lengkap (kurang jelas) 

3 Instruksi yang diberikan guru dipahami dan dikerjakan oleh 

75% siswa. 

4 Instruksi yang diberikan guru dipahami dan dikerjakan oleh 

seluruh siswa dengan baik. 

 

6. Guru membimbing siswa untuk menemukan kesamaan sifat dalam konsep 

pecahan senilai pada permainan puzzle tersebut. (Tahap permainan kesamaan 

sifat). 

 

Untuk menilai butir tersebut perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru memberi motivasi kepada siswa untuk saling bekerjasama dalam 

menemukan kesamaan sifat dari permainan menyusun puzzle. 

b. Guru berkeliling ke semua kelompok tanpa terkecuali untuk mengecek 

diskusi siswa. 

c. Guru membimbing siswa/kelompok yang masih mengalami kesulitan. 

d. Guru memberikan simpulan atas diskusi yang dikerjakan oleh siswa. 

 

Skor 

Penilaian 

Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Semua deskriptor tampak 

 

7. Guru membimbing siswa untuk menentukan representasi terhadap konsep 

pecahan senilai (Tahap permainan representasi). 

Untuk menilai butir tersebut perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru memberi peluang kepada semua siswa untuk menjelaskan konsep 

pecahan senilai. 

b. Guru memberikan komentar pada setiap penjelasan siswa. 

c. Guru memberikan reward kepada siswa yang berani mengemukakan 

pendapatnya di depan kelas.  

d. Guru memberikan konfirmasi terhadap konsep pecahan senilai. 

 

Skor 

Penilaian 

Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Semua deskriptor tampak 
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8. Guru bersama siswa merumuskan representasi konsep dengan menggunakan 

simbol matematika (Tahap permainan dengan simbolisasi). 

Untuk menilai butir tersebut perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru memberi peluang kepada semua siswa untuk menuliskan rumus cara 

mencari pecahan senilai. 

b. Guru memberikan komentar pada setiap penjelasan siswa. 

c. Guru memberikan reward kepada siswa yang berani mengemukakan 

pendapatnya di depan kelas.  

d. Guru memberikan catatan ringkas cara mencari pecahan senilai. 

 

 

Skor 

Penilaian 

Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Semua deskriptor tampak 

 

 

 

Guru Kelas IV B 

SDN Pesurungan Lor 1 

 

 

 

Eni Purnamayati, S.Pd. 

NIP 19660420 199103 2 006 
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Lampiran 29 

 

DESKRIPTOR  

INSTRUMEN PENGAMATAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

BERBASIS TEORI BELAJAR DIENES DI KELAS EKSPERIMEN 

PERTEMUAN KEDUA 

 

 

1. Guru mengajak siswa mengingat kembali materi pelajaran yang lalu 

Untuk menilai butir tersebut perlu merperhatikan deskriptor berikut: 

 

Skor 

Penilaian 

Deskriptor 

1 Guru tidak bertanya jawab dengan siswa mengenai materi 

pelajaran yang lalu 

2 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

pelajaran yang lalu dan hanya 30% siswa saja yang merespon. 

3 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

pelajaran yang lalu dan hanya 70% siswa saja yang merespon. 

4 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

pelajaran yang lalu dan seluruh siswa merespon.. 

 

2. Guru menyampaikan tujuan dan kompetensi yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir tersebut perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

 

Skor 

Penilaian 

Deskriptor 

1 Guru tidak menyampaikan tujuan dan kompetensi yang hendak 

dicapai dalam pembelajaran. 

2 Guru menyampaikan sebagian kecil tujuan dan kompetensi 

yang hendak dicapai dalam pembelajaran. 

3 Guru menyampaikan sebagian besar tujuan dan kompetensi 

yang hendak dicapai dalam pembelajaran. 

4 Guru menyampaikan semua tujuan dan kompetensi yang 

hendak dicapai dalam pembelajaran. 

 

3. Guru menjelaskan cara menyederhanakan pecahan dengan membagi pembilang 

dan penyebut dengan angka yang sama. 

Untuk menilai butir tersebut perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

 

Skor 

Penilaian 

Deskriptor 

1 Cara guru menjelaskan tidak jelas dan siswa mengalami 

kebingungan.  
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2 Cara guru menjelaskan cukup jelas namun beberapa siswa 

masih mengalami kebingungan 

3 Cara guru menjelaskan cukup jelas 

4 Cara guru menjelaskan cukup jelas disertai dengan beberapa 

contoh. 

 

 

4. Guru mengelompokkan siswa ke dalam 5 kelompok dan masing-masing 

kelompok diberi sebuah amplop berisi kartu-kartu pecahan. 

Untuk menilai butir tersebut perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

 

Skor 

Penilaian 

Deskriptor 

1 Guru tidak mengelompokkan siswa dan setiap kelompok tidak 

diberi amplop yang berisi kartu-kartu pecahan. 

2 Guru mengalami kendala daat mengelompokkan siswa dan 

siswa mengambil sendiri amplop tersebut di meja. 

3 Guru mengalami kendala daat mengelompokkan siswa dan 

guru memberikan amplop tersebut langsung kepada siswa.. 

4 Guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok tanpa mengalami 

kendala dan memberikan amplop tersebut langsung kepada 

siswa. 

 

 

5. Guru memberikan pengarahan kepada siswa mengenai langkah-langkah dalam 

pelaksanaan permainan. 

Untuk menilai butir tersebut perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

 

Skor 

Penilaian 

Deskriptor 

1 Guru salah dalam memberikan instruksi kepada siswa. 

2 Instruksi yang diberikan guru tidak lengkap (kurang jelas) 

3 Instruksi yang diberikan guru dipahami dan dikerjakan oleh 

75% siswa. 

4 Instruksi yang diberikan guru dipahami dan dikerjakan oleh 

seluruh siswa dengan baik. 

 

 

6. Guru menginstruksikan siswa untuk memasangkan kartu soal dengan kartu 

jawaban yang memiliki nilai yang sama (memasangkan dengan pecahan senilai 

lainnya) 

 

Untuk menilai butir tersebut perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

 



236 
 

  

 

Skor 

Penilaian 

Deskriptor 

1 Guru salah dalam memberikan instruksi kepada siswa. 

2 Instruksi yang diberikan guru tidak lengkap (kurang jelas) 

3 Instruksi yang diberikan guru dipahami dan dikerjakan oleh 

75% siswa. 

4 Instruksi yang diberikan guru dipahami dan dikerjakan oleh 

seluruh siswa dengan baik. 

 

 

7. Guru membimbing siswa ketika berdiskusi. 

 

Untuk menilai butir tersebut perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru memberi motivasi kepada siswa untuk saling bekerjasama dalam 

berdiskusi 

b. Guru berkeliling ke semua kelompok tanpa terkecuali untuk mengecek 

diskusi siswa. 

c. Guru membimbing siswa/kelompok yang masih mengalami kesulitan. 

d. Guru memberikan simpulan atas diskusi yang dikerjakan oleh siswa. 

 

 

Skor 

Penilaian 

Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Semua deskriptor tampak 

 

8. Guru menunjuk salah satu kelompok secara bergantian menjelaskan alasan 

memasangkan kartu-kartu tersebut sekaligus mengoreksi jawaban. 

 

Untuk menilai butir tersebut perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru memberi peluang kepada semua siswa untuk menjelaskan alasan 

memasang kartu-kartu tersebut tanpa disuruh. 

b. Guru menunjuk salah satu kelompok untuk menjelaskan alasan memasang 

kartu-kartu tersebut. 

c. Guru memberikan komentar pada setiap penjelasan siswa. 

d. Guru memberikan kesimpulan dari permainan tersebut. 

 

 

Skor 

Penilaian 

Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 
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2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Semua deskriptor tampak 

 

 

Guru Kelas IV B 

SDN Pesurungan Lor 1 

 

 

 

Eni Purnamayati, S.Pd. 

NIP 19660420 199103 2 006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2
3
8
 

Lampiran 30 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS KONTROL PERTEMUAN PERTAMA 

No. Nama Siswa 
Aspek yang Diamati Jumlah 

Skor 

Persentase 

A B C D E F G 
  

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

1. Muh. Gufron Mufti  √    √     √   √   √     √     √  15 53,57% 

2. Citra Dwi Amelia  √    √     √   √   √    √     √   12 42,86% 

3. Moch. Bagas F.                               

4. Melani Nur Cahyani  √     √   √    √   √     √     √  15 53,57% 

5. Nuripin Subkhan  √    √     √    √  √     √    √   15 53,57% 

6. Ade Aulia Azahra  √    √    √    √   √      √    √  15 53,57% 

7. Aditya Kurniawan  √    √     √   √   √      √    √  16 57,14% 

8. Alfauzi Firmansyah  √    √    √     √  √     √    √   14 50,00% 

9. Anggin Azahra  √     √    √   √   √     √     √  16 57,14% 



 

  

2
3
9
 

No. Nama Siswa 
Aspek yang Diamati Jumlah 

Skor 

Persentase 

A B C D E F G 
  

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

10. Beby Shishar K.  √     √    √   √   √      √    √  17 60,71% 

11. Dimas Aji Afandi                             - - 

12. Diah Amelia Putri  √    √     √    √  √      √   √   16 57,14% 

13. Erlangga Maulana  √    √    √    √   √    √      √  13 46,43% 

14. Intan Mustika Nur. 

S. 
 √    √    √    √   √      √   √   14 50,00% 

15. Lutfi Khaeruk 

Umam 
 √    √    √    √   √     √     √  14 50,00% 

16. Moh Rifqi Ilham. S  √    √    √    √   √      √   √   14 50,00% 

17. Mulya Dini Amelia  √    √    √     √  √     √    √   14 50,00% 

18. Moh Iksan Permadi                             - - 

19. Moh. Aditya Bayu 

S. 
 √    √    √    √   √      √    √  15 53,57% 

20. Naufal Ahmad S.  √    √    √    √   √    √     √   12 42,86% 



 

  

2
4
0
 

No. Nama Siswa 
Aspek yang Diamati Jumlah 

Skor 

Persentase 

A B C D E F G 
  

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

21. Putri Patricia A.  √    √     √    √  √     √    √   15 53,57% 

22. Reres Ariwani P.  √     √    √   √   √      √   √   16 57,14% 

23. Robby Unggul P.  √    √    √    √   √    √      √  13 46,43% 

24. Sharil Saeful Zidan  √    √    √    √   √    √     √   12 42,86% 

25. Siti Khalimatus S.  √    √     √    √  √      √    √  16 57,14% 

Jumlah Skor                             14,5 51,79% 

Keterangan :         

A = Kegiatan-Kegiatan Visual 

B = Kegiatan-Kegiatan Lisan 

C = Kegiatan-Kegiatan Mendengarkan 

D = Kegiatan-Kegiatan Menulis 

E = Kegiatan-Kegiatan Metrik 

F = Kegiatan-Kegiatan Mental 

G = Kegiatan-Kegiatan Emosional 

Guru  Kelas IV A 

SDN Pesurungan Lor 1 

 

 

 

 

Siti Latifah, S.Pd. SD 

NIP 196409051984 052004 

E

n

i

 



 

  

2
4
1
 

Lampiran 31 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS KONTROL PERTEMUAN KEDUA 

No. Nama Siswa 
Aspek yang Diamati Jumlah 

Skor 

Persentase 

A B C D E F G   

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

1. Muh. Gufron Mufti  √    √     √   √   √     √     √  15 53,57% 

2. Citra Dwi Amelia  √     √    √   √   √    √     √   14 50,00% 

3. Moch. Bagas F.                             - - 

4. Melani Nur Cahyani  √     √    √   √   √     √     √  16 57,14% 

5. Nuripin Subkhan  √    √     √    √  √     √    √   15 53,57% 

6. Ade Aulia Azahra  √     √    √   √   √      √    √  17 60,71% 

7. Aditya Kurniawan  √    √     √    √  √      √   √   16 57,14% 

8. Alfauzi Firmansyah  √    √    √     √  √     √    √   14 50,00% 

9. Anggin Azahra  √     √    √   √   √     √     √  16 57,14% 



 

  

2
4
2
 

No. Nama Siswa 
Aspek yang Diamati Jumlah 

Skor 

Persentase 

A B C D E F G   

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

10. Beby Shishar K.  √     √    √    √  √      √    √  18 64,29% 

11. Dimas Aji Afandi                               

12. Diah Amelia Putri  √    √     √    √  √     √    √   15 53,57% 

13. Erlangga Maulana  √     √    √   √   √     √    √   15 55,57% 

14. Intan Mustika Nur. 

S. 
 √     √    √   √   √      √   √   16 57,14% 

15. Lutfi Khaeruk 

Umam 
 √    √     √   √   √     √     √  15 53,57% 

16. Moh Rifqi Ilham. S  √    √     √   √   √     √    √   14 50,00% 

17. Mulya Dini Amelia  √    √     √    √  √     √     √  16 57,14% 

18. Moh Iksan Permadi                             - - 

19. Moh. Aditya Bayu 

S. 
 √    √    √     √  √      √    √  16 57,14% 

20. Naufal Ahmad S.  √    √    √    √   √     √    √   12 42,86% 



 

  

2
4
3
 

No. Nama Siswa 
Aspek yang Diamati Jumlah 

Skor 

Persentase 

A B C D E F G   

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

21. Putri Patricia A.  √    √     √    √  √     √     √  16 57,14% 

22. Reres Ariwani P.  √     √    √    √  √     √     √  17 60,71% 

23. Robby Unggul P.  √     √    √   √   √    √      √  15 53,57% 

24. Sharil Saeful Zidan  √    √    √     √  √     √    √   14 50,00% 

25. Siti Khalimatus S.  √     √    √    √  √     √     √  17 60,71% 

Jumlah Skor                             15,4 55,03% 

Keterangan : 

A = Kegiatan-Kegiatan Visual 

B = Kegiatan-Kegiatan Lisan 

C = Kegiatan-Kegiatan Mendengarkan 

D = Kegiatan-Kegiatan Menulis 

E = Kegiatan-Kegiatan Metrik 

F = Kegiatan-Kegiatan Mental 

G = Kegiatan-Kegiatan Emosional 

Guru  Kelas IV A 

SDN Pesurungan Lor 1 

 

 

 

 

Siti Latifah, S.Pd. SD 

NIP 196409051984 052004 

E

n

i

 



 
 

  

2
4

4
  

Lampiran 32 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN PERTAMA 

No. Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

 

 

Jumlah  

Skor  
Persentase 

A B C D E F G 

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

1. Haikal Alfianto 
  √  √       √    √   √    √    √  21 75,00% 

2. Hilal Maulana 
  √  √       √   √    √   √    √   18 64,29% 

3. Jundi Prastio 
  √  √       √   √    √   √    √   18 64,29% 

4. Lilis Yulianti 
 √    √      √    √   √    √    √  21 75,00% 

5. Moh. Saefulloh 
  √  √      √    √   √     √    √  18 64,29% 

6. Moh. Nurohman 
  √   √      √    √   √    √    √  22 78,57% 

7. Selpi Rosalinda 
   √ √      √    √   √    √     √  18 64,29% 

8. Adi Wiguna Prasetyo 
                              

9. Alvin Wishnu Tama 
  √   √      √   √    √    √   √   20 71,43% 

10. Adytia Dwi Prakoso 
  √  √       √    √   √    √   √   20 71,43% 



 
 

  

2
4

5
  

No. Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

 

 

Jumlah  

Skor  
Persentase 

A B C D E F G 

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

11. Dyah Bunga N. 
                              

12. Ezi Rasya Maulana 
                              

13. Fika Suci S. 
  √   √      √    √   √    √    √  22 78,57% 

14. Fadiyah Suci Indah B. 
  √   √      √   √    √    √   √   20 71,43% 

15. Galuh Tegar. K 
  √   √      √    √   √    √    √  22 78,57% 

16. M. Rofi „ulutfi  
  √   √      √    √   √    √    √  22 78,57% 

17. M. Marzuki Maulana Y. 
  √   √      √   √    √    √   √   20 71,43% 

18. M. Fadillah 
  √  √      √     √  √     √    √  19 67,86% 

19. Moh. Ramadhan. G 
  √   √      √    √   √    √   √   21 75,00% 

20. Nimaz Ayu W. 
   √ √       √    √   √    √    √  22 78,57% 

21. Nur Maghfirotun Nisa 
   √ √       √   √   √     √   √   19 67,86% 

22. Nadine Febriaini 
   √  √     √     √   √   √    √   20 71,43% 



 
 

  

2
4

6
  

No. Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

 

 

Jumlah  

Skor  
Persentase 

A B C D E F G 

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

23. Okty Ramadhani 
  √  √       √   √    √   √     √  19 67,86% 

24. Tio Puji Waluyo 
   √  √      √   √   √     √    √  21 75,00% 

25. Tina Oktavia R. 
  √   √      √    √   √    √   √   21 75,00% 

26 Ahmad Nur Zaeni 
  √  √      √    √   √    √     √  17 60,71% 

27 M. Vermas Maulana 
  √  √      √    √    √   √    √   17 60,71% 

Jumlah Skor 
                            19,9 71,13% 

Keterangan : 

A = Kegiatan-Kegiatan Visual 

B = Kegiatan-Kegiatan Lisan 

C = Kegiatan-Kegiatan Mendengarkan 

D = Kegiatan-Kegiatan Menulis 

E = Kegiatan-Kegiatan Metrik 

F = Kegiatan-Kegiatan Mental 

G = Kegiatan-Kegiatan Emosional 

GURU  Kelas IV B 

SDN Pesurungan Lor 1 

 

 

 

Eni Purnamayati, S.Pd 

NIP 19660420 199103 2 006 

E

n

i

 

P



 

  

2
4
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Lampiran 33 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN KEDUA 

No. Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

 

 

Jumlah  

Skor  Persentase 

A B C D E F G 

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

1. Haikal Alfianto 
  √  √       √   √     √   √  √    19 67,86% 

2. Hilal Maulana 
 √   √       √  √      √   √   √   18 64,29% 

3. Jundi Prastio 
 √   √       √  √      √   √   √   18 64,29% 

4. Lilis Yulianti 
  √   √      √   √     √   √    √  22 78,57% 

5. Moh. Saefulloh 
 √   √      √    √    √    √   √   17 60,71% 

6. Moh. Nurohman 
 √    √      √  √      √   √   √   19 67,86% 

7. Selpi Rosalinda 
  √   √     √    √     √  √     √  19 67,86% 

8. Adi Wiguna Prasetyo 
                            - - 

9. Alvin Wishnu Tama 
  √  √       √   √     √   √   √   20 71,43% 

10. Adytia Dwi Prakoso 
 √   √       √  √      √   √   √   18 64,29% 



 

  

2
4
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No. Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

 

 

Jumlah  

Skor  Persentase 

A B C D E F G 

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

11. Dyah Bunga N. 
                            - - 

12. Ezi Rasya Maulana 
                            - - 

13. Fika Suci S. 
 √    √      √    √    √   √   √   21 75,00% 

14. Fadiyah Suci Indah B. 
 √   √       √   √     √   √   √   19 67,86% 

15. Galuh Tegar. K 
 √   √       √  √      √   √    √  19 67,86% 

16. M. Rofi „ulutfi  
  √   √      √    √    √   √    √  23 82,14% 

17. M. Marzuki Maulana Y. 
  √   √      √   √     √   √   √   21 75,00% 

18. M. Fadillah 
 √    √     √     √    √   √   √   20 71,43% 

19. Moh. Ramadhan. G 
  √  √       √   √     √   √   √   20 71,43% 

20. Nimaz Ayu W. 
  √  √       √   √     √   √   √   20 71,43% 

21. Nur Maghfirotun Nisa 
  √     √  √     √     √   √   √   21 75,00% 

22. Nadine Febriaini 
  √  √      √   √      √  √    √   17 60,71% 

23. Okty Ramadhani 
  √   √      √   √     √  √     √  21 75,00% 
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No. Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

 

 

Jumlah  

Skor  Persentase 

A B C D E F G 

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

24. Tio Puji Waluyo 
 √    √      √   √     √   √    √  21 75,00% 

25. Tina Oktavia R. 
  √  √       √  √      √   √   √   19 67,86% 

26 Ahmad Nur Zaeni 
 √   √      √  √       √  √   √    14 50,00% 

27 M. Vermas Maulana 
  √   √     √  √       √   √    √  19 67,86% 

Jumlah Skor 
                            19,38 69,20% 

Keterangan : 

A = Kegiatan-Kegiatan Visual 

B = Kegiatan-Kegiatan Lisan 

C = Kegiatan-Kegiatan Mendengarkan 

D = Kegiatan-Kegiatan Menulis 

E = Kegiatan-Kegiatan Metrik 

F = Kegiatan-Kegiatan Mental 

G = Kegiatan-Kegiatan Emosional 

GURU  Kelas IV B 

SDN Pesurungan Lor 1 

 

 

 

Eni Purnamayati, S.Pd 

NIP 19660420 199103 2 006 

E

n

i

 

P

u

r
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Lampiran 34  

 

DESKRIPTOR PENILAIAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

A. Kegiatan visual 

Untuk menilai kegiatan ini, perlu memperhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Siswa membaca buku sumber belajar 

b. Siswa membaca lembar kerja atau tugas yang diberikan guru 

c. Siswa melihat dan mengamati media pembelajaran 

d. Siswa mengamati teman lain yang sedang bekerja 

Skor Deskriptor 

1 Nampak satu deskriptor 

2 Nampak dua deskriptor 

3 Nampak tiga deskriptor 

4 Nampak empat deskriptor 

B. Kegiatan Lisan 

Untuk menilai kegiatan ini, perlu memperhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Siswa dapat mengemukakan fakta dan konsep pecahan senilai 

b. Siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru 

c. Siswa dapat bertanya mengenai hal yang belum diketahui kepada guru 

atau teman. 

d. Siswa berdiskusi dengan baik 

Skor  Deskriptor 

1 Nampak satu deskriptor 

2 Nampak dua deskriptor 

3 Nampak tiga deskriptor 

4 Nampak empat deskriptor 

C.  Kegiatan mendengarkan 

Untuk menilai kegiatan ini, perlu memperhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Mendengarkan penyajian materi dari guru 
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b. Mendengarkan percakapan atau diskusi teman satu kelompok  

c. Mendengarkan jawaban atau pendapat kelompok lain 

d. Mendengarkan arahan dari guru mengenai langkah-langkah dalam 

permainan 

Skor  Deskriptor 

1 Nampak satu deskriptor 

2 Nampak dua deskriptor 

3 Nampak tiga deskriptor 

4 Nampak empat deskriptor 

D. Kegiatan menulis 

Untuk menilai kegiatan ini, perlu memperhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Siswa menulis materi yang disampaikan guru 

b. Siswa menulis pertanyaan yang terdapat dalam diskusi 

c. Siswa menulis jawaban dari pertanyaan yang telah dilontarkan 

d. Siswa mengerjakan soal evalusai 

Skor Deskriptor 

1 Nampak satu deskriptor 

2 Nampak dua deskriptor 

3 Nampak tiga deskriptor 

4 Nampak empat deskriptor 

E. Kegiatan metrik 

Untuk menilai kegiatan ini, perlu memperhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Siswa melakukan percobaan 

b. Siswa memilih kartu-kartu yang cocok untuk dipasangkan 

c. Siswa menyelenggarakan permainan 

d. Siswa menghitung menggunakan rumus ketika mengerjakan soal 

Skor Deskriptor 

1 Nampak satu deskriptor 

2 Nampak dua deskriptor 
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3 Nampak tiga deskriptor 

4 Nampak empat deskriptor 

F. Kegiatan mental 

Untuk menilai kegiatan ini, perlu memperhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Siswa merenungkan setiap pertanyaan atau jawaban 

b. Siswa bersama teman satu kelompok berusaha memecahkan masalah dan 

membuat keputusan 

c. Siswa melaksanakan arahan dan bimbingan guru 

d. Siswa mengingat-ingat materi 

Skor Deskriptor 

1 Nampak satu deskriptor 

2 Nampak dua deskriptor 

3 Nampak tiga deskriptor 

4 Nampak empat deskriptor 

G. Kegiatan emosional 

a. Siswa memiliki keberanian dalam mengungkapkan pendapat. 

b. Siswa percaya diri saat bekerja sama 

c. Siswa menunjukkan ketenangan saat berbicara 

d. Siswa dapat menghargai pendapat siswa lain 

Skor Deskriptor 

1 Nampak satu deskriptor 

2 Nampak dua deskriptor 

3 Nampak tiga deskriptor 

4 Nampak empat deskriptor 
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Lampiran 35 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UPPD KECAMATAN MARGADANA 

SEKOLAH DASAR NEGERI PESURUNGAN LOR 1 
                 Jalan Kapten Samadikun No.55 Tegal Telp (0283)320026 52116 

 
 

REKAPITULASI NILAI AKTIVTAS SISWA YANG HADIR 100% DALAM 

PEMBELAJARAN DI KELAS KONTROL (IVA) TAHUN AJARAN 2015/2016 

 
No NIS Nama Siswa Pert. 1 Pert. 2 Total 

1 4038 MUH. GUFRON MUFTI 53,57 53,57 53,57 

2 4090 CITRA DWI AMELIA 42,86 50,00 46,43 

3 4107 MOCH. BAGAS F. s - - 

4 4106 MELANI NUR CAHYANI 53,57 57,14 55,36 

5 4110 NURIPIN SUBKHAN 53,57 53,57 53,57 

6 4153 ADE AULIA AZAHRA 53,57 60,71 57,14 

7 4154 ADITYA KURNIAWAN 57,14 57,14 57,14 

8 4155 ALFAUZI FIRMANSYAH 50,00 50,00 50,00 

9 4156 ANGGIN AZAHRA 57,14 57,14 57,14 

10 4157  BEBY SHISHAR K. 60,71 64,29 62,50 

11 4158 DIMAS AJI AFANDI - a - 

12 4161 DIAH AMELIA PUTRI 57,14 53,57 55,36 

13 4162 ERLANGGA MAULANA 46,43 53,57 50,00 

14 4164 INTAN MUSTIKA NUR. S 50,00 57,14 53,57 

15 4167 LUTFI KHAERUK UMAM 50,00 53,57 51,79 

16 4170 MOH RIFQI ILHAM. S 50,00 50,00 50,00 

17 4172 MULYA DINI AMELIA 50,00 57,14 53,57 

18 4173 MOH IKSAN PERMADI - a - 

19 4174 MOH. ADITYA BAYU S. 53,57 57,14 55,36 

20 4175 NAUFAL AHMAD S. 42,86 42,86 42,86 

21 4176 PUTRI PATRICIA A. 53,57 57,14 55,36 

22 4177 RERES ARIWANI P 57,14 60,71 58,93 

23 4178 ROBBY UNGGUL P. 46,43 53,57 50,00 

24 4315 SHARIL SAEFUL ZIDAN 42,86 50,00 46,43 

25 4360 SITI KHALIMATUS S. 57,14 60,71 58,93 

Rata-Rata 51,79 55,03 53,41 

 

Mengetahui      Guru Kelas IV A 

       SDN Pesurungan Lor 1 

         

 

       Siti Latifah, S.Pd. SD 

       NIP 196409051984 052004 
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Lampiran 36 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UPPD KECAMATAN MARGADANA 

SEKOLAH DASAR NEGERI PESURUNGAN LOR 1 
                 Jalan Kapten Samadikun No.55 Tegal Telp (0283)320026 52116 

 
 

REKAPITULASI NILAI AKTIVTAS SISWA YANG HADIR 100% DALAM 

PEMBELAJARAN DI KELAS EKSPERIMEN (IVB) TAHUN AJARAN 2015/2016 

No NIS Nama Siswa Pert. 1 Pert. 2 Total 

1 4124 HAIKAL ALFIANTO 75,00 67,86 71,43 

2 4126 HILAL MAULANA 64,29 64,29 64,29 

3 4131 JUNDI PRASTIO 64,29 64,29 64,29 

4 4132 LILIS YULIANTI 75,00 78,57 76,79 

5 4134 MOH. SAEFULLOH 64,29 60,71 62,50 

6 4138 MOH. NUROHMAN 78,57 67,86 73,21 

7 4145 SELPI ROSALINDA 64,29 67,86 66,07 

8 4183 ADI WIGUNA PRASETYO i - - 

9 4184 ALVIN WISHNU TAMA 71,43 71,43 71,43 

10 4185 ADYTIA DWI PRAKOSO 71,43 64,29 67,86 

11 4189 DYAH BUNGA N s - - 

12 4191 EZI RASYA MAULANA a - - 

13 4192 FIKA SUCI S. 78,57 75,00 76,79 

14 4193 FADIYAH SUCI INDAH B. 71,43 67,86 69,64 

15 4194 GALUH TEGAR. K 78,57 67,86 73,21 

16 4199 M. ROFI „ULUTFI  78,57 82,14 80,36 

17 4200 M. MARZUKI MAULANA Y. 71,43 75,00 73,21 

18 4203 M. FADILLAH 67,86 71,43 69,64 

19 4204 MOH. RAMADHAN. G 75,00 71,43 73,21 

20 4206 NIMAZ AYU W. 78,57 71,43 75,00 

21 4207 NUR MAGHFIROTUN NISA 67,86 75,00 71,43 

22 4208 NADINE FEBRIAINI 71,43 60,71 66,07 

23 4209 OKTY RAMADHANI 67,86 75,00 71,43 

24 4211 TIO PUJI WALUYO 75,00 75,00 75,00 

25 4212 TINA OKTAVIA R. 75,00 67,86 71,43 

26 4213 AHMAD NUR ZAENI 60,71 50,00 55,36 

27  M. VERMAS MAULANA 60,71 67,86 64,29 

Rata-Rata 71,13 69,20 70,16 

 

Mengetahui      Guru Kelas IV B 

       SDN Pesurungan Lor 1 

        

 

       Eni Purnamayati, S.Pd 

       NIP 19660420 199103 2 006 
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Lampiran 37 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UPPD KECAMATAN MARGADANA 

SEKOLAH DASAR NEGERI PESURUNGAN LOR 1 
                 Jalan Kapten Samadikun No.55 Tegal Telp (0283)320026 52116 

 
DAFTAR NILAI TES AWAL MATA PELAJARAN MATEMATIKA SISWA 

KELAS KONTROL (IVA) TAHUN AJARAN 2015/2016 

No NIS Nama Siswa Nilai 

1 4038 MUH. GUFRON MUFTI 20 

2 4090 CITRA DWI AMELIA 40 

3 4107 MOCH. BAGAS F. s 

4 4106 MELANI NUR CAHYANI 25 

5 4110 NURIPIN SUBKHAN 35 

6 4153 ADE AULIA AZAHRA 25 

7 4154 ADITYA KURNIAWAN 25 

8 4155 ALFAUZI FIRMANSYAH 35 

9 4156 ANGGIN AZAHRA 50 

10 4157  BEBY SHISHAR K. 25 

11 4158 DIMAS AJI AFANDI 20 

12 4161 DIAH AMELIA PUTRI 45 

13 4162 ERLANGGA MAULANA 30 

14 4164 INTAN MUSTIKA NUR. S 55 

15 4167 LUTFI KHAERUK UMAM 60 

16 4170 MOH RIFQI ILHAM. S 20 

17 4172 MULYA DINI AMELIA 30 

18 4173 MOH IKSAN PERMADI 35 

19 4174 MOH. ADITYA BAYU S. 40 

20 4175 NAUFAL AHMAD S. 30 

21 4176 PUTRI PATRICIA A. 35 

22 4177 RERES ARIWANI P 30 

23 4178 ROBBY UNGGUL P. 35 

24 4315 SHARIL SAEFUL ZIDAN 20 

25 4360 SITI KHALIMATUS S. 25 

Rata-Rata 32,92 

 

Mengetahui      Guru Kelas IV A 

       SDN Pesurungan Lor 1 

         

 

       Siti Latifah, S.Pd. SD 

       NIP 196409051984 052004 
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Lampiran 38 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UPPD KECAMATAN MARGADANA 

SEKOLAH DASAR NEGERI PESURUNGAN LOR 1 
                 Jalan Kapten Samadikun No.55 Tegal Telp (0283)320026 52116 

 
DAFTAR NILAI TES AWAL MATA PELAJARAN MATEMATIKA SISWA 

KELAS EKSPERIMEN (IVB) TAHUN AJARAN 2015/2016 

No NIS Nama Siswa Nilai 

1 4124 HAIKAL ALFIANTO 25 

2 4126 HILAL MAULANA 30 

3 4131 JUNDI PRASTIO 20 

4 4132 LILIS YULIANTI 35 

5 4134 MOH. SAEFULLOH 25 

6 4138 MOH. NUROHMAN 20 

7 4145 SELPI ROSALINDA 40 

8 4183 ADI WIGUNA PRASETYO s 

9 4184 ALVIN WISHNU TAMA 45 

10 4185 ADYTIA DWI PRAKOSO 60 

11 4189 DYAH BUNGA N s 

12 4191 EZI RASYA MAULANA a 

13 4192 FIKA SUCI S. 40 

14 4193 FADIYAH SUCI INDAH B. 25 

15 4194 GALUH TEGAR. K 50 

16 4199 M. ROFI „ULUTFI  55 

17 4200 M. MARZUKI MAULANA Y. 60 

18 4203 M. FADILLAH 50 

19 4204 MOH. RAMADHAN. G 40 

20 4206 NIMAZ AYU W. 30 

21 4207 NUR MAGHFIROTUN NISA 25 

22 4208 NADINE FEBRIAINI 25 

23 4209 OKTY RAMADHANI 40 

24 4211 TIO PUJI WALUYO 55 

25 4212 TINA OKTAVIA R. 40 

26 4213 AHMAD NUR ZAENI 45 

27  M. VERMAS MAULANA 30 

Rata-Rata 37,92 

 

Mengetahui      Guru Kelas IV B 

       SDN Pesurungan Lor 1 

         

 

 

       Eni Purnamayati, S.Pd. 

       NIP 19660420 199103 2 006 
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Lampiran 39 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UPPD KECAMATAN MARGADANA 

SEKOLAH DASAR NEGERI PESURUNGAN LOR 1 
                 Jalan Kapten Samadikun No.55 Tegal Telp (0283)320026 52116 

 
DAFTAR NILAI TES AKHIR MATA PELAJARAN MATEMATIKA SISWA 

KELAS KONTROL (IVA) TAHUN AJARAN 2015/2016 

No NIS Nama Siswa Nilai 

1 4038 MUH. GUFRON MUFTI 40 

2 4090 CITRA DWI AMELIA 45 

3 4107 MOCH. BAGAS F. 45 

4 4106 MELANI NUR CAHYANI 70 

5 4110 NURIPIN SUBKHAN 35 

6 4153 ADE AULIA AZAHRA 65 

7 4154 ADITYA KURNIAWAN 55 

8 4155 ALFAUZI FIRMANSYAH 40 

9 4156 ANGGIN AZAHRA 55 

10 4157  BEBY SHISHAR K. 60 

11 4158 DIMAS AJI AFANDI a 

12 4161 DIAH AMELIA PUTRI 40 

13 4162 ERLANGGA MAULANA 75 

14 4164 INTAN MUSTIKA NUR. S 50 

15 4167 LUTFI KHAERUK UMAM 65 

16 4170 MOH RIFQI ILHAM. S 40 

17 4172 MULYA DINI AMELIA 55 

18 4173 MOH IKSAN PERMADI a 

19 4174 MOH. ADITYA BAYU S. 50 

20 4175 NAUFAL AHMAD S. 45 

21 4176 PUTRI PATRICIA A. 65 

22 4177 RERES ARIWANI P 35 

23 4178 ROBBY UNGGUL P. 45 

24 4315 SHARIL SAEFUL ZIDAN 50 

25 4360 SITI KHALIMATUS S. 40 

Rata-Rata 50,65 

 

Mengetahui      Guru Kelas IV A 

       SDN Pesurungan Lor 1 

         

 
 

 

       Siti Latifah, S.Pd. SD 

       NIP 196409051984 052004 
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Lampiran 40 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UPPD KECAMATAN MARGADANA 

SEKOLAH DASAR NEGERI PESURUNGAN LOR 1 
                 Jalan Kapten Samadikun No.55 Tegal Telp (0283)320026 52116 

 
DAFTAR NILAI TES AKHIR MATA PELAJARAN MATEMATIKA SISWA 

KELAS EKSPERIMEN (IVB) TAHUN AJARAN 2015/2016 

No NIS Nama Siswa Nilai 

1 4124 HAIKAL ALFIANTO 45 

2 4126 HILAL MAULANA 40 

3 4131 JUNDI PRASTIO 50 

4 4132 LILIS YULIANTI 60 

5 4134 MOH. SAEFULLOH 55 

6 4138 MOH. NUROHMAN 30 

7 4145 SELPI ROSALINDA 55 

8 4183 ADI WIGUNA PRASETYO 50 

9 4184 ALVIN WISHNU TAMA 65 

10 4185 ADYTIA DWI PRAKOSO 40 

11 4189 DYAH BUNGA N 60 

12 4191 EZI RASYA MAULANA 75 

13 4192 FIKA SUCI S. 70 

14 4193 FADIYAH SUCI INDAH B. 70 

15 4194 GALUH TEGAR. K 65 

16 4199 M. ROFI „ULUTFI  70 

17 4200 M. MARZUKI MAULANA Y. 45 

18 4203 M. FADILLAH 60 

19 4204 MOH. RAMADHAN. G 60 

20 4206 NIMAZ AYU W. 55 

21 4207 NUR MAGHFIROTUN NISA 70 

22 4208 NADINE FEBRIAINI 65 

23 4209 OKTY RAMADHANI 55 

24 4211 TIO PUJI WALUYO 60 

25 4212 TINA OKTAVIA R. 75 

26 4213 AHMAD NUR ZAENI 55 

27  M. VERMAS MAULANA 50 

Rata-Rata 57,41 

 
Mengetahui      Guru Kelas IV B 

       SDN Pesurungan Lor 1 

         

 

 

       Eni Purnamayati, S.Pd. 

NIP 19660420 199103 2 006 
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Lampiran 41 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UPPD KECAMATAN MARGADANA 

SEKOLAH DASAR NEGERI PESURUNGAN LOR 1 
                 Jalan Kapten Samadikun No.55 Tegal Telp (0283)320026 52116 

 
DAFTAR NILAI TES AKHIR MATA PELAJARAN MATEMATIKA SISWA 

YANG HADIR 100% DALAM PEMBELAJARAN DI KELAS KONTROL (IVA)  

No NIS Nama Siswa Nilai 

1 4038 MUH. GUFRON MUFTI 40 

2 4090 CITRA DWI AMELIA 45 

3 4107 MOCH. BAGAS F. s 

4 4106 MELANI NUR CAHYANI 70 

5 4110 NURIPIN SUBKHAN 35 

6 4153 ADE AULIA AZAHRA 65 

7 4154 ADITYA KURNIAWAN 55 

8 4155 ALFAUZI FIRMANSYAH 40 

9 4156 ANGGIN AZAHRA 55 

10 4157  BEBY SHISHAR K. 60 

11 4158 DIMAS AJI AFANDI a 

12 4161 DIAH AMELIA PUTRI 40 

13 4162 ERLANGGA MAULANA 75 

14 4164 INTAN MUSTIKA NUR. S 50 

15 4167 LUTFI KHAERUK UMAM 65 

16 4170 MOH RIFQI ILHAM. S 40 

17 4172 MULYA DINI AMELIA 55 

18 4173 MOH IKSAN PERMADI A 

19 4174 MOH. ADITYA BAYU S. 50 

20 4175 NAUFAL AHMAD S. 45 

21 4176 PUTRI PATRICIA A. 65 

22 4177 RERES ARIWANI P 35 

23 4178 ROBBY UNGGUL P. 45 

24 4315 SHARIL SAEFUL ZIDAN 50 

25 4360 SITI KHALIMATUS S. 40 

Rata-Rata 50,91 

 

Mengetahui      Guru Kelas IV A 

       SDN Pesurungan Lor 1 

         

 

 
 

       Siti Latifah, S.Pd. Sd 

       NIP 196409051984 052004 
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Lampiran 42 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UPPD KECAMATAN MARGADANA 

SEKOLAH DASAR NEGERI PESURUNGAN LOR 1 
                 Jalan Kapten Samadikun No.55 Tegal Telp (0283)320026 52116 

 
DAFTAR NILAI TES AKHIR MATA PELAJARAN MATEMATIKA SISWA YANG 

HADIR 100% DALAM PEMBELAJARAN DI KELAS EKSPERIMEN (IVB)  

No NIS Nama Siswa Nilai 

1 4124 HAIKAL ALFIANTO 65 

2 4126 HILAL MAULANA 55 

3 4131 JUNDI PRASTIO 60 

4 4132 LILIS YULIANTI 40 

5 4134 MOH. SAEFULLOH 75 

6 4138 MOH. NUROHMAN 55 

7 4145 SELPI ROSALINDA 70 

8 4183 ADI WIGUNA PRASETYO i 

9 4184 ALVIN WISHNU TAMA 65 

10 4185 ADYTIA DWI PRAKOSO 60 

11 4189 DYAH BUNGA N s 

12 4191 EZI RASYA MAULANA a 

13 4192 FIKA SUCI S. 75 

14 4193 FADIYAH SUCI INDAH B. 40 

15 4194 GALUH TEGAR. K 65 

16 4199 M. ROFI „ULUTFI  60 

17 4200 M. MARZUKI MAULANA Y. 30 

18 4203 M. FADILLAH 70 

19 4204 MOH. RAMADHAN. G 55 

20 4206 NIMAZ AYU W. 50 

21 4207 NUR MAGHFIROTUN NISA 55 

22 4208 NADINE FEBRIAINI 70 

23 4209 OKTY RAMADHANI 70 

24 4211 TIO PUJI WALUYO 60 

25 4212 TINA OKTAVIA R. 60 

26 4213 AHMAD NUR ZAENI 45 

27  M. VERMAS MAULANA 45 

Rata-Rata 58,13 

 
Mengetahui      Guru Kelas IV B 

       SDN Pesurungan Lor 1 

         

 

       Eni Purnamayati, S.Pd 

       NIP 19660420 199103 2 006 
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Lampiran 44 

DOKUMENTASI PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar suasana pembelajaran di kelas kontrol pertemuan pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar pembelajaran di kelas kontrol pertemuan pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar pembelajaran di kelas kontrol pertemuan kedua 

 

 

 

 



262 
 

 
 

 

Gambar suasana pembelajaran di kelas kontrol pertemuan kedua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar pembelajaran di kelas kontrol pertemuan kedua 

Gambar suasana pembelajaran di kelas kontrol pertemuan kedua 

 

Gambar suasana pembelajaran di kelas kontrol pertemuan kedua 
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Gambar pembelajaran di kelas eksperimen pertemuan pertama 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar pembelajaran di kelas eksperimen pertemuan pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar pembelajaran di kelas eksperimen pertemuan pertama 
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Gambar suasana pembelajaran di kelas eksperimen pertemuan kedua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar suasana pembelajaran di kelas eksperimen pertemuan kedua 

 

Gambar suasana pembelajaran di kelas eksperimen pertemuan kedua 
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Lampiran 43 

DOKUMENTASI MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Foto amlop dan potongan-potongan puzzle 

 

Foto kartu-kartu pecahan 
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Lampiran 45 

SURAT-SURAT 
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