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ABSTRAK 

Krisnawati, 2022. Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning 
Berbantuan Permainan Tradisional Kasede-Sede Terhadap Minat dan Hasil 
Belajar Matematika Materi Bangun Datar di Kelas IV SD Gugus 1 
Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton, dibimbing oleh Sukmawati dan Andi 
Husniati. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model 
pembelajaran blended learning berbantuan permainan tradisional kasede-
sede terhadap minat dan hasil belajar matematika materi bangun datar 
kelas IV SD. Penelitian ini dilaksanakan di SD Gugus 1 Kecamatan Wolowa 
Kabupaten Buton. Metode pada penelitian ini adalah quasi eksperimen 
dengan desain control group design. Populasi penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas IV SD Gugus 1 Kecamatan Wolowa. Sedangkan sampel 
penelitian 37 siswa di ambil dari 2 sekolah pada SD Negeri 56 dan SD 
Negeri 91 Buton. Sampel dilakukan secara purposive sampling yang 
dikelompokan menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selajutnya 
analisis uji hipotesis mengunakan uji chi kuadrat dengan taraf signifikansi 
0,05. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Terdapat 
Pengaruh penggunaan model pembelajaran blended learning berbantuan 
permainan tradisional kasede-sede terhadap minat belajar siswa, dimana 
di peroleh nilai sig 0,008 < 0,05 yang berarti minat belajar siswa kelas 
eksperimen dan kelas kontrol berbeda secara signifikan (2) Terdapat 
Pengaruh penggunaan model pembelajaran blended learning berbantuan 
permainan tradisional kasede-sede terhadap hasil belajar siswa, dimana di 
peroleh nilai sig 0,013 < 0,05 yang berarti hasil belajar siswa kelas 
eksperimen dan kontrol berbeda secara signifikan. 
 
Kata Kunci: Model Blended Learning dengan Permainan Tradisional 

Kasede-sede, Minat Belajar, Hasil Belajar 
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ABSTRACT 

Krisnawati, 2022. Effect of Blended Learning Learning Model Assisted by 
Traditional Kasede-Sede Games on Interest and Learning Outcomes of Flat 
Shapes in Grade IV Elementary School Gugus 1, Wolowa District, Buton 
Regency, supervised by Sukmawati and Andi Husniati. 

This study aims to determine the effect of the blended learning 
learning model assisted by the traditional game Kasede-sede on interest 
and learning outcomes in mathematics for grade IV elementary school 
graders. This research was conducted at SD Cluster 1, Wolowa District, 
Buton Regency. The method in this study is a quasi-experimental design 
with a control group design. The population of this study were all fourth 
grade students of SD Cluster 1, Wolowa District. While the research sample 
was 37 students taken from 2 schools at SD Negeri 56 and SD Negeri 91 
Buton. The sample was done by random sampling which was grouped into 
the experimental class and the control class. Furthermore, the analysis of 
hypothesis testing uses the chi square test with a significance level of 0.05. 
Based on the results of the study, it shows that (1) There is an effect of using 
a blended learning learning model assisted by traditional Kasede-sede 
games on students' learning interest, where the value of sig 0.008 <0.05 
means that the experimental class and control class students' learning 
interest is significantly different ( 2) There is an effect of using blended 
learning learning model assisted by traditional Kasede-sede games on 
student learning outcomes, where the value of sig 0.013 <0.05 means that 
the experimental and control class student learning outcomes are 
significantly different. 

 

Keywords: Blended Learning Model with Kasedede Traditional Games, 
Interest in Learning, Learning Outcomes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berpengaruh 

pada semua lini kehidupan. Selain perkembangan yang pesat, perubahan 

juga terjadi dengan cepat. Karenanya diperlukan kemampuan untuk 

memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi tersebut secara proporsional. Kemampuan ini membutuhkan 

pemikiran yang sistematis, logis dan kritis yang dapat dikembangkan 

melalui peningkatan mutu pendidikan. Hal yang paling menentukan untuk 

tercapainya pendidikan yang berkualitas adalah proses menentuan model 

pembelajaran yang dilaksanakan. 

Model pembelajaran adalah suatu perencanan atau pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. 

Model pembelajaran memacu pada pendekatan pembelajaran yang akan 

digunakan, termaksud di dalamnya tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam 

kegiatan pengajaran lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas.  

Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari 

pada metode, strategi atau prosedur. Model pembelajaran mempunyai 

empat ciri khusus yang tidak dimemiliki oleh metode, strategi atau prosedur. 

Ciri tersebut antara lain: a) Rasional teoritis logis yang di susun oleh para 

pencipta atau pengembangnya; b) Landasan pemikiran tentang apa dan 

bagaimana peserta didik belajar (tujuan pembelajaran yang akan dicapai); 

c) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 
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dilaksanakan dengan berhasil; d) Lingkungan belajar yang diperlukan agar 

tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Dalam penelitian ini, model 

pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran blended learnig 

berbantuan permainan tradisional kasede-sede.  

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125: 

هُوَ   اُْدُع اِٰلى َسبِْيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَّتِْي ِهَي اَْحَسُنۗ اِنَّ َربَّكَ   

اَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدْينَ اَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِْيِلٖه َوُهَو   

Terjemahan: 
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran 
yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat 
dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat 
petunjuk (Q.S. An-Nahl ayat 125) 

Firman Allah SWT di atas mengajarkan bahwa konsep pendidikan 

yang terdapat pada ayat ini adalah dalam menyampaikan materi 

pembelajaran harus dapat disamapaikan dengan bahasa yang mudah 

dipahami oleh peserta didik yaitu dengan mengunakan kata-kata yang bijak 

sesuai tingkat kemampuan dan karakteristik peserta didik serta pemilihan 

model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karateristik siswa 

sehingga meningkatkan minat belajar peserta didik. Bentuk atau model 

pembelajaran saat ini telah banyak didesain oleh para ahli salah satunya 

adalah model pembelajaran blended learning. 

Dalam dunia pendidikan saat ini proses pembelajaran telah 

dimudahkan dengan meningkatnya perkembangan teknologi dan 

komunikasi pembelajaran saat ini tidak hanya di lakukan pada 

pembelajaran tatap muka di kelas saja, melainkan pembelajaran juga dapat 

di lakukan dengan menggunakan pembelajaran daring baik melalui 
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whatsapp, zoom maupun google meet. Melalui bantuan teknologi dan 

komunikasi iswa dapat langsung belajar dimana saja dan kapan saja, 

sehingga perpaduan pembelajaran tatap muka di kelas dan pembelajaran 

melalui daring dapat disebut sebagai model pembelajaran blended learning. 

Menurut Izzudin (2012:5) menyatakan bahwa model blended learning pada 

dasarnya merupakan keunggulan pembelajaran yang di lakukan secara 

tatap muka (face to face learning) dan secara virtual (e-learning). 

Pembelajaran online atau e-learning dalam blended learning menjadi 

perpanjangan alami dari pembelajaran ruang kelas tradisional yang 

menggunakan model tatap muka (face to face learning). Dengan model 

pembelajaran blended learning, kita bisa belajar dengan interaktif yang 

mendekati belajar langsung secara tatap muka, juga dapat di lakukan ketika 

siswa dan guru berada dalam jarak yang jauh atau di luar lingkup sekolah. 

Pembelajaran ini dapat di lakukan dimana saja dengan mengatur jadwal 

belajar sesuai waktu yang tersedia. Dengan menentukan model 

pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa 

kususnya pada pembelajaran matematika.  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari 

siswa di sekolah dasar (SD) dan menjadi mata pelajaran inti. Hal tersebut 

dapat dilihat dari kuantitas pembelajaran matematika di setiap jenjang 

pendidikan. Waktu untuk jam pelajaran matematika lebih banyak di 

bandingkan mata pelajaran lain. Hal tersebut dapat dipahami karena 

matematika merupakan cabang ilmu pendidikan yang mengandung banyak 

konsep abstrak sehingga menyebabkan siswa merasa sulit mempelajari 
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matematika terutama siswa SD sehingga untuk menciptakan proses 

pembelajaran yang berkualitas, guru seringkali menemukan kesulitan 

dalam memberikan materi pembelajaran. Khususnya bagi guru matematika 

dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah masih menunjukkan 

kekurangan dan keterbatasan sarana dan prasa sarana yang belum 

memadai. Saran dan prasara sangatlah penting dalam menujan aktivitas 

pembalajaran terutama dalam pelajaran matematika dimana pada saat 

memberikan gambaran konkret dari materi yang disampaikan. Sehingga hal 

tersebut berakibat langsung kepada rendah dan tidak meratanya kualitas 

hasil yang dicapai oleh para siswa. Kondisi semacam ini akan terus terjadi 

selama guru matematika masih menganggap bahwa dirinya merupakan 

sumber belajar bagi siswa dan mengabaikan pemilihan model 

pembelajaran yang tepat atau sesuai terhadap pembelajaran tersebut. 

Allah SWT dalam firmannya juga membahas tentang keutamaan 

ilmu menghitung seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 202: 

ىَك لَُهْم نَِصْيٌب  اُ 
ۤ
ُ َسِرْيُع اْلِحَسابِ وٰل ّٰ ا َكَسبُْوا ۗ َو مَّ ِمّ  

Terjemahan: 
Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka 
kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungan-Nya (Q.S. Al-Baqarah ayat 
202) 

Maksuda dari surah Al-Baqarah ayat 202, agar setiap manusia tidak 

ragu-ragu dalam berusaha dan beramal, sebab seluruhnya akan 

diperhitungkan Allah dan tidak akan dirugikan seorang pun juga. 

Perhitungan Allah sangat cepat dan tepat sehingga dalam waktu sekejap 

saja, setiap manusia sudah dapat melihat hasil usaha dan amalnya serta 

sekaligus akan dapat menerima balasan dari usaha dan amalnya itu dari 



5 

Allah. Termasuk amal dalam berbagi ilmu melalui pembelajaran yang 

dilakukan setiap saat pada siswa bahkan akan menjadi amal jariah jika kita 

tulus dan ikhlas mendidik dan mengajar siswa. Sebagai pendidik 

seyogyanya memperhatikan segala aspek yang dapat memastikan siswa 

untuk dapat belajar salah satunya upaya yang dilakukan adalah dengan 

memperhatikan proses pembelajaran yang dilakukan dikelas tentunya 

sesuai dengan karakteristik dan kemampuan siswa sehingga termotifasi 

untuk belajar. 

Model pembelajaran blended learning saat ini menjadi trend karena 

sesuai dengan kondisi berkembangnya teknologi dan komunikasi. Dengan 

menggunakan pembelajaran blended learning akan mempermudah siswa 

belajar mandiri, pembelajaran bukan hanya hanya dilakukan pada 

pembelajaran tatap muka di kelas saja tatapi siswa dapat belajar dengan 

menggunakan layanan teknologi berupa layan internet. Model 

pembelajaran blended learning adalah perpaduan model pembelajaran 

online dan offline sedangkan pemainan permainan tradisional kasede-sede 

adalah suatu pengaplikasian pelambelajaran yang dilakukan siswa secara 

langsun dengan memanfaatkan permainan tradisional setempat dalam 

proses pembelajaran matematika materi bangun datar dengan tujuan 

memberikan keterampilan serta manfaan permainan tradisional serta 

kaitanyanya dengan materi bangun datar. Model pembelajaran yang 

digunakan peneliti dalam memperbaiki minat dan hasil belajar siswa pada 

materi bangun datar peneliti menggunakan model pembelajaran blended 

learning berbantuan permainan tradisional kesede-sede, mengingat 
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pentingnya permainan tradisional untuk menunjang proses pembelajaran 

maka perlu dieksplorasi lebih jauh khasanah permaian tradisional di 

Indonesia dalam menunjang pembelajaran matematika. Beberapa 

penelitian tentang pembelajaran yang menggunakan permainan tradisional 

kasede-sede yaitu memperoleh hasil bahwa penggunaan permaian 

tradisional kasede-sede sebagai media pembelajaran dapat memberikan 

peningkatan minat dan hasil belajar pada pembelajaran bangun datar di 

kelas IV SD. Penelitian tersebut merupakan suatu penelitian eksploratif 

dengan pendekatan etnomatematika mengenai materi bangun datar yang 

menggunakan aturan sendiri dalam mengenalkan konsep pembelajaran 

bangun datar dan manfaat permainan kasede-sede yaitu permainan 

tradisional kasede-sede akan meningkatkan kemampuan dan hasil belajar 

siswa. 

Taskiyah, (2021) menjelaskan bahwa permainan tradisional kasede-

sede atau engklek adalah salah satu permainan tradisional yang melakukan 

aksi melompat di arena yang digambar di lantai ataupun di halaman. 

Permainan ini dibuat dari wadah persegi panjang, membentuk tanda plus 

dan ujungnya adalah setengah lingkaran. namun bentuk subjek kasede-

sede itu sendiri memiliki berbagai manacam bentuk pada gambar arena 

permainannya. Pada gambar arena permainan kasede-sede memiliki 

makana atau bentuk yang berkaitan dengan materi bangun datar sehingga 

dapat dimanfaatkan dan diterapkan pada pembelajaran matematika materi 

bangun datar di sekolah. 
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Di sekolah adalah tempat dimana siswa menuntut ilmu dari yang 

tadinya belum tau menjadi tahu. Pembelajaran matematika di kelas akan 

lebih menarik dan menyenangkan jika memanfaatkan lingkungan sekitar 

sebagai suatu media contohnya permainan tradisional dalam proses 

pembelajaran matematika. Penggunaan lingkunagan sebagai media 

pembelajaran sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik siswa dan tujuan 

pembelajaran yang akan di capai. Penggunan permainan tradisional 

setempat bertujuan agar siswa tertarik untuk belajar sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal.       

Allah SWT Berfirman :  

بِ ِكتَٰ  تِِهۦ َوِليَتَذَكََّر أُْولُواْ ٱۡألَۡلبَٰ يَدَّبَُّرٓواْ َءايَٰ َرٞك لِّ هُ إِلَۡيَك ُمبَٰ ٌب أَنَزۡلنَٰ  

Terjemahan: 
Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan 
berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat 
pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran (Q.S. Al-Mujadalah ayat 11) 

Ayat-ayat tersebut membicarakan tentang Allah yang Maha 

Mengetahui apa yang dikerjakan hamba-hambaNya dan motivasi di balik 

perbuatan itu. Dia juga memberikan balasan berdasarkan hakikat dan 

motivasi perbuatan itu. Ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk 

menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu. 

Para guru dituntut agar mampu memilih model pembelajaran yang 

tepat terhadap materi yang akan di ajarkan serta dapat memanfaatkan 

lingkungan sekitar dan mengaitkan materi yang akan diajarkan contohnya 

seperti permainan tradisional kasede-sede dengan materi mengenal dan 

menghitung keliling bangun datar. Mengaitkan permainan yang biasa di 
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mainakan oleh peserta didik dengan materi pembelajaran akan membuat 

ketertarikan tersendiri terhadap siswa karna pembelajaran yang dilakukan 

akan membuat siswa lebih aktif sehingga pembelajaran lebih 

menyenangkan bagi siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

pemilihan model pembelajaran serta memanfaatan lingkungan sekitar 

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi 

tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran 

disekolah pada khususya. Peneliti menemukan banyak kekurangan pada 

kemampuan minat dan hasil belajar matematika pada materi bangun datar 

siswa, pada data awal yang peneliti ambil yaitu dari hasil belajar peneliti 

menemukan siswa yang belum bisa memahami materi bangun datar selain 

dari data awal yang peneliti ambil peneliti juga telah melakukan observasi 

awal dengan mengamati guru kelas saat melakukan proses belajar 

mengajar. Mengenai model pembelajaran yang digunakan dalam proses 

pembelajaran, yang ditemukan oleh peneliti saat mengamati wali kelas yaitu 

guru tersebut ketika mengajar hanya menerangkan di depan kelas dan 

mengintruksikan siswa untuk mengerjakan tugas yang telah ditulis dipapan 

tulis, tidak pernah menggunakan media pembelajaran selama peneliti 

mengamatinya, untuk kegiatan saat awal observasi peneliti menemukan 

siswa yang tenyata ketika di tanya siswa sebagian besar belum bagitu 

memahami materi bangun datar. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Blended Learning Berbantuan Permainan Tradisional Kasede-Sede 
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Terhadap Minat dan Hasil Belajar Matematika Materi Bangun Datar di Kelas 

IV SD Gugus I Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana gambaran minat dan hasil belajar siswa sebelum dan 

sesudah menggunakan model pembelajaran blended learning pada 

materi bangun datar di SD Gugus 1 Kecamatan Wolowa Kabupaten 

Buton? 

2. Bagaimana gambaran minat dan hasil belajar siswa sebelum dan 

sesudah menggunakan model pembelajaran blended learning 

berbantuan permainan tradisional kasede-sede pada materi bangun 

datar di SD Gugus 1 Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton? 

3. Apakah ada pengaruh pembelajaran blended learning berbantuan 

permainan tradisional kasede-sede terhadap minat belajar materi 

bangun datar siswa kelas IV SD Gugus 1 Kecamatan Wolowa Kabupaten 

Buton? 

4. Apakah ada pengaruh pembelajaran blended learning berbantuan 

permainan tradisional kasede-sede terhadap hasil belajar materi bangun 

datar siswa kelas IV SD Gugus 1 Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan permasalahan diatas adapun tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui gambaran minat dan hasil belajar siswa sebelum dan 

sesudah menggunakan model pembelajaran blended learning pada 

materi bangun datar di SD Gugus 1 Kecamatan Wolowa Kabupaten 

Buton 

2. Untuk mengetahui gambaran minat dan hasil belajar siswa sebelum dan 

sesudah menggunakan model pembelajaran blended learning 

berbantuan permainan tradisional kasede-sede pada materi bangun 

datar di SD Gugus 1 Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton 

3. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran blended learning berbantuan 

permainan tradisional kasede-sede terhadap minat belajar materi 

bangun datar siswa kelas IV SD Gugus 1 Kecamatan Wolowa Kabupaten 

Buton. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran blended learning berbantuan 

permainan tradisional kasede-sede terhadap hasil belajar materi bangun 

datar siswa kelas IV SD Gugus 1 Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton. 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat dalam dua kerangka berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang 

penggunaan model pembelajaran blended learning berbantuan 
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permainan tradisional kasede-sede untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika bangun datar di kelas IV SD.   

2. Manfaat Praktis   

a. Bagi siswa, dapat memperoleh manfaat dari hasil penelitian serta 

dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan yang mendalam.  

b. Bagi guru, dapat menambah wawasan dan kompetensi penggunaan 

media pada pembelajaran matematika materi bangun datar dan 

dapat menjadikan suasana belajar menjadi aktif serta dapat 

membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga dapat 

tercapainya tujuan pembelajaran.   

c. Bagi sekolah, dapat memberikan sumbangan dalam rangka 

peningkatan kualitas sekolah. 

d. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam 

menerapkan pengetahuan yang diperoleh terhadap masalah-

masalah yang dihadapi didalam dunia pendidikan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Model Pembelajaran 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Mirdad, (2020) menjelaskan bahwa model pembelajaran dapat 

dipandang sebagai upaya dan untuk mengkonkretkan sebuah teori 

sekaligus juga merupakan sebuah analogi dan representasi dari 

variable-variabel yang terdapat di dalam teori tersebut. Sedangkan 

menurut Robins, “A model is an abstraction of reality; a simplified 

representation of some real-world phenomeno maksud dari definisi 

tersebut, model merupakan representasi dari beberapa fenomena yang 

ada di dunia nyata.  

Harton, (2019) mengatakan model pembelajaran merupakan 

suatu cara tertentu yang digunakan untuk membantu peserta didik 

dalam belajar. Sebagaimana yang diungkapkan Joyce dan Calhourn 

(2004:7) bahwa “Model of teaching are really models of learning. As we 

help student acquire information, ideas, skills, value, ways of thinking 

and means of expressing themselves, we are also teaching them how to 

learn”. Model pengajaran sebenarnya adalah model belajar. Pendidik 

membantu peserta didik untuk memperoleh informasi, ide, keterampilan, 

cara berpikir, dan mengekspresikan ide diri sendiri. Dalam hal ini, 

bantuan yang dimaksud adalah pendidik memfasilitasi peserta didik 
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agar dapat mengembangakn pikirannya dalam belajar untuk 

memperoleh pengetahuan yang diperlukan. Istilah model pembelajaran 

memiliki makna yang lebih luas dari pada strategi, metode, atau 

prosedur. Model pembelajaran meliputi pendekatan yang luas dan 

menyeluruh.  

Kencana Sari, (2018) mengatakan model pembelajaran 

merupakan kerangka konseptual untuk merancang dan melaksanakan 

pembelajaran, mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan, dan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran karena berisi 

sintaks pembelajaran yang sistematis. Pengertian model pembelajaran 

sebagai kerangka konseptual dalam pembelajaran sepemikiran dengan 

pengertian model pembelajaran menurut Kunandar (2014) yang 

menguraikan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka 

konseptual atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan dan mewujudkan suatu proses pembelajaran di kelas 

yang mengarahkan pendidik dalam mendesain pembelajaran untuk 

membelajarkan siswa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka 

konseptual yang berisi langkah-langkah (sintaks) kegiatan 

pembelajaran yang berperan sebagai pedoman dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan model 

pembelajaran merupakan petunjuk bagi pendidik dalam merencanakan 
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pembelajaran di kelas, mulai dari mempersiapkan perangkat 

pembelajaran, media dan alat bantu, sampai alat evaluasi yang 

mengarah pada upaya pencapaian tujuan pelajaran. 

 

b. Ciri-ciri Model Pembelajaran 

Hidayah and Kusumaningrum, (2021) menyatakan model 

pembelajaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Sesuai dengan teori pendidikan dan teori belajar para ahli tertentu. 

Sebagai contoh, model penelitian kelompok disusun oleh Herbert 

Thelen dan berdasarkan teori John Dewey. Model dirancang untuk 

melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. 

b. Mempunyai tujuan suatu pendidikan tertentu. Misalnya model 

berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir 

induktif. 

c. Dapat menjadi pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar 

dikelas, misalnya model Synetic dirancang untuk memperbaiki 

kreativitas dalam pelajaran mengarang. 

d. Mempunyai bagian-bagian model yang dinamakan: 1) urutan 

langkah-langkah pembelajaran (syntax); 2) adanya prinsip-prinsip 

reaksi; 3) system social; 4) system pendukung. Keempat bagian 

tersebut merupakan pedoman praktis bila guru ingin menggunakan 

sebuah model pembelajaran. 

e. Mempunyai pengaruh ataupun dampak terhadap terapan model 

yang digunakan. Dampak tersebut meliputi: 1) dampak 
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pembelajaran; 2) dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka 

panjang. 

f. Membuat desain instruksional dengan pedoman pembelajaran yang 

dipilihnya. 

 

2. Pembelajaran Blended Learning  

a. Blended Learning 

Wardani dkk, (2018) mengatakan blended learning adalah sebuah 

model pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran tatap 

muka (face-to-face) dengan e-learning. Blended learning merupakan 

konsep baru dalam pembelajaran dimana penyampaian materi dapat 

dilakukan di kelas dan online (Bielawski dan Metcalf dalam Husamah 

2014). Penggabungan yang dilakukan secara baik antara pengajaran 

tatap muka dimana pengajar dan pebelajar bertemu langsung dan 

melalui media online yang bisa diakses kapanpun. Penggabungan 

pembelajaran tatap muka (face-to-face) dengan e-learning tersebut 

disebabkan karena terbatasnya waktu dan mudah membuat siswa 

merasa cepat bosan dalam proses pembelajaran serta tuntutan 

perkembangan teknologi yang semakin luas.  

Fadhilaturrahmi dkk (2021) mengatakan model pembelajaran 

blended learning merupakan model pembelajaran yang 

mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Di Indonesia 

khususnya sekolah dasar model blended learning masih jarang 

digunakan oleh sebagian besar guru. Berdasarkan hasil penelitian awal 
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Widyaningsih et al., (2020) 12 guru dari berbagai sekolah yang berbeda 

di sekolah dasar yang berstatus PNS belum pernah melaksanakan 

pembelajaran blended learning karena tidak mengetahui adanya model 

pembelajaran tersebut. Wawasan guru yang kurang luas dapat 

menyebabkan Pendidikan tidak berjalan dengan baik sesuai tuntutan 

pembelajaran di masa depan. Akibatnya Anak didik menjadi tidak siap 

dalam menghadapi permasalahan dan tuntutan perkembangan zaman.  

Rohana and Syahputra, (2021) mengatakan blended learning 

merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua 

kata yaitu blended dan learning. Blended berarti campuran dan learning 

berarti pembelajaran. Dengan demikian model pembelajaran blended 

learning adalah sebuah model pembelajran yang mengandung unsur 

campuran atau penggabungan antara pembelajaran ofline (tatap muka) 

dengan pembelajran online. Hal ini untuk meningkatkan pembelajaran 

mandiri secara aktif oleh anak didik dan mahasiswa serta untuk 

mengurangi jumlah tatap muka di kelas pasca new normal COVID-19.  

Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan blended 

learning merupakan model pembelajaran dimana terdapat 

penggabungan berbagai cara menyampaikan model pembelajaran dan 

gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media antara 

fasilitator dengan orang yang mendapatkan pelajaran.  

b. Konsep Pembelajaran Blended Learning  

Nurhadi, (2020) menjelaskan bahwa blended berarti campuran 

atau kombinasi dan learning berarti pembelajaran atau pelatihan. Jadi 
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blended learning adalah perpaduan atau kombinasi dari berbagai 

pembelajaran baik online maupun offline (pembagian file dan tatap 

muka).  

Lalima, (2017) menjelaskan pembelajaran online atau yang 

disebut juga pembelajaran jarak jauh dimana fasilitator dan peserta 

didiknya dapat melakukan pembelajaran diluar sekolah dimana 

fasilitator dan peserta didik tidak dalam 1 ruangan atau tidak tatap muka 

langsung. Fasilitator memberikan pembelajaran atau pelatihan melalui 

media online yang bisa diakses melalui internet. Pembelajaran blended 

learning mengkombinasikan antara pembelajaran face to face (tatap 

muka) dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi yang 

mempunyai kelebihan antara lain: 

1. Peserta didik berinteraksi langsung dengan isi dari pembelajaran. 

2. Dapat berinteraksi dengan teman. 

3. Berdiskusi kelompok dan bertukar pendapat, 

4. Mengakses E-Library, kelas irtual. 

5. Peniliaian online. 

6. E-tuitions. 

7. Mengakses dan memelihara blog pembelajaran. 

8. Seminar Online (Webinars). 

9. Belajar online melalui Video dan Audio.  

10. Laboratorium Virtural. 

Blended learning mengkombinasikan berbagai bentuk perangkat 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran mulai dari aplikasi 
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komunikasi seperti Whatsapp, Zoom, Facebook, program pembelajaran 

berbasis web seperti Edmodo, Zenius, Quipper, Zenler atau 

menggunakan aplikasi lain seperti Google Classroom. Berikut adalah 

gambaran struktur pembelajaran Online, Blended dan Offline:  

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1 Konsep Blended Learning 

Sumber: Henzi dan Procter (2004) 

Ada bermacam-macam komposisi dalam pelaksanaan 

Blended Learning, ada yang memakai prosentase 50:50 artinya 50% 

online dan 50 % tatap muka. Ada pula yang menggunakan presentase 

70:30, artinga 70% online dan 30% tatap muka. Penentuan presentase 

tersebut adalah sangat tergantung dari tingkat penguasaan 

keterampilan yang diharapkan, mudah tidaknya ketersediaan alat-alat 

dan kelengkapan yang dibutuhkan dan tingkat penguasaan awal para 

peserta didik. Dari sisi materi, ada karakteristik materi yang 100% tidak 

membutuhkan offline atau tatap muka seperti materi penyusunan 

proposal, penyusunan kertas kerja, penyusunan rencana kerja, 

penyusunan buku, penyusunan karya ilmiah dan lain-lain, semua 
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kesulitan yang mungkin timbul dari materi tersebut dapat diatasi dengan 

percakapan online. Disisi lain terdapat materi materi yang prosentase 

tatap muka harus dilakukan dan lebih besar prosentasenya akan lebih 

baik seperti: cara operasional alsintan, cara berenang dan lain-lain. 

Pertimbangan utama dari penentuan komposisi ini adalah penyediaan 

sumberdaya yang sesuai dengan kharakteristik materi agar menarik, 

efektif dan efisien. 

Prinsip blended learning terletak pada komunikasi antara 

fasilitator dengan peserta didik melalui penggabungan antara online 

dan offline/tatap muka. Menurut Garrison dan Faughan dalam 

Husamah, prinsip blended learning adalah: (1) Penggunaan pemikiran 

dengan menggabungkan pembelajaran online dengan pembelajaran 

tatap muka. (2) Pengaturan ulang desain pembelajaran dengan 

melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. (3) Mengatur 

ulang cara pembelajaran sebelumnya yang murni dengan melakukan 

tatap muka.  

c. Karakteristik Blended Learning 

Nurhadi, (2020) menjelaskan bahwa blended learning memilik 

beberapa karakteristik yang paling umum dikutip oleh Egbert & Hanson 

Smith (1999): (1) Peserta didik memiliki kesempatan untuk berinteraksi 

secara sosial dan bernegosiasi. (2) Peserta didik memiliki cukup waktu 

dan umpan balik. (3) Peserta didik dibimbing untuk menghadiri proses 

pembelajaran dengan penuh perhatian. (4) Peserta didik bekerja dalam 

suasana yang ideal yaitu tingkat stres/kecemasan yang rendah. 
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                         Gambar 2.2 Karakteristik Blended Learning 

Blended learning mendukung semua manfaat dari e-learning 

termasuk pengurangan biaya, efisiensi waktu dan menjamin 

kenyamanan lokasi bagi peserta didik serta yang penting lagi adalah 

pemahaman masing-masing pribadi dan motivasinya.Universitas 

Illinois Utara (2015) menyatakan bahwa blended learning adalah 

fleksibel, atmosfer sosial dan objek pembelajaran yang dapat 

digunakan kembali. Ini juga membantu peserta didik belajar sesuai 

dengan kecepatan penangkapan materi dan waktu mereka. Dalam 

blended learning tersebut, peserta didik memiliki cukup kebebasan 

untuk belajar dan waktu ke waktu dengan umpan balik diberikan oleh 

para fasilitator. Ini adalah cara pembelajaran terbaik antara fasilitator 

dan peserta didik. 

Blended learning mempunyai karakteristik tertentu sebagai 

penciri utama diantaranya (1) proses pembelajaran yang 

menggabungkan berbagai model pembelajaran, gaya pembelajaran 

serta penggunaan berbagai media pembelajaran berbasis teknologi 
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informasi dan komunikasi, (2) perpaduan antara pembelajaran 

mandiri via online dengan pembelajaran tatap muka fasilitator 

dengan peserta didiknya serta menggabungkan pembelajaran 

mandiri, (3) pembelajaran didukung dengan pembelajaran yang 

efektif dari cara penyampaian, cara belajar dan gaya 

pembelajarannya, (4) jika berhubungan dengan siswa di sekolah, 

dalam blended learning orang tua dengan guru juga mempunyai 

peran penting dalam pembelajaran anak didik. Guru merupakan 

fasilitator sedangkan orang tua sebagai motivator dalam 

pembelajaran anaknya.  

Blended learning yang didalamnya ada pembelajaran secara 

online dan tatap muka secara lebih deail mempunyai unsur-unsur 

sebagai berikut: (a) tatap muka dikelas (b) belajar mandiri, (c) 

pemanfaatan aplikasi (web), (d) tutorial, (e) kerjasama, dan (f) 

evaluasi. Fasilitator berperan juga sebagai mediator dalam 

pengelolaan unsur-unsur tersebut. Fasilitator memberi arahan pada 

peserta didiknya bagaimana menggunakan aplikasi. Fasilitator juga 

memberi penjelasan materi sama seperti pembelajaran tatap muka 

namun hanya memanfaatkan media untuk tambahan materi atau 

untuk memberi tugas yang terstruktur pada peserta didik.  

d. Langkah-Langkah Dari Model Pembelajaran Blended Learning 

 Marlina (dalam Ramsay) mengatakan sintaks atau langkah-

langkah dari model pembelajaran blended learning adalah sebagai 

berikut: 
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1. Pencarian informasi secara online maupun offline dengan 

berdasarkan pada relevansi, validitas, realibilitas konten dan 

kejelasan akademis, 

2. Menemukan, memahami, dan mengkonfrontasikan ide atau 

gagasan, 

3. Menginterpretasikan informasi atau pengetahuan dari berbagai 

sumber yang telah dicari dari berbagai sumber, 

4. Mengkomunikasikan ide atau gagasan hasil interpretasinya 

menggunakan fasilitas online atau offline, 

5. Mengkontruksikan pengetahuan melalui proses asimilasi dan 

akomodasi dari hasil analisis, diskusi, dan penarikan kesimpulan dari 

informasi yang diperoleh menggunakan fasilitas online atau offline. 

 Dari sintaks model pembelajaran blended learning dapat 

ditentukan langkah- langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut: 

1. Dapat dimulai dengan tatap muka ataupun sepenuhnya online. 

2. Memberikan arahan terhadap peserta didik untuk melakukan 

pencarian informasi dari berbagai sumber. 

3. Peserta didik memahami dan menginterpretasikan, 

mengkomunikasikan dan mengkontruksikan pengetahuan serta 

menarik kesimpulan dari ide atau gagasan dari sumber yang telah 

ditemukan menggunakan fasilitas online atau offline. 

e. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Blended 

Learning 
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 Rohana and Syahputra, (2021) menjelaskan ada beberapa 

pendapat tentang kelebihan dan kekurangan model blended learning, 

yaitu: a. Husamah (2014) di dalam bukunya mengutip pendapat Kusairi 

dan Noer, kelebihan blended learning sebagai berikut: 1) Peserta didik 

akan bebas mempelajari materi pelajaran secara mandiri, materi yang 

tersedia secara online; 2) Guru atau dosen dan peserta didik dapat 

berdiskusi di luar jam tatap muka; 3) Kegiatan di luar jam tatap muka 

dapat dikelola dan dikontrol dengan baik oleh pengajar; 4) Pembelajaran 

lebih efektif dan efisien. Terutama di dalam pemberian tugas, feedback 

dan hasil evaluasinya melalui media internet; 5) Siswa ataupun 

mahasiswa dapat saling berbagi file dengan yang lainnya; 6) Pengajar 

dapat menambah materi pengayaan. Adapun kekurangannya: 1) Media 

yang dibutuhkan sangat beragam, sehingga sulit diterapkan apabila 

sarana dan prasarana tidak mendukung. 2) Tidak meratanya fasilitas 

yang dimiliki anak didik dan mahasiswa, seperti komputer dan akses 

internet. Padahal dalam blended learning diperlukan akses internet yang 

memadai, apabila jaringan kurang memadai akan menyulitkannya 

dalam mengikuti pembelajaran mandiri via online. 3) Kurangnya 

pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi. 4) Guru dan 

dosen perlu memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan e-learning 

5) Guru dan dosen perlu menyiapkan waktu untuk mengembangkan dan 

mengelola pembelajaran sistem e-learning, seperti mengembangkan 

materi, menyiapkan assesment, melakukan penilaian, serta menjawab 

atau memberikan pernyataan pada forum yang disampaikan oleh anak 
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didik dan mahasiswa. 6) Guru dan Dosen perlu menyiapkan referensi 

digital sebagai acuan anak didik dan mahasiswa juga referensi digital 

yang terintegrasi dengan pembelajaran tatap muka 7) Diperlukan 

strategi pembelajaran oleh guru dan dosen untuk memaksimalkan 

potensi Blended Learning. b. Fathurrahman dan Nurthpaturahman 

(2015) menambahkan ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang 

kita dapati setelah kita melaksanakan proses pembelajaran dengan 

model blended learning menurut Fathurrahman & Nuthpaturahman, 

(2015), kelebihan dan kekurangan tersebut diantaranya: 

a) Kelebihan : 

1. Biaya dan waktu lebih hemat. 

2. Proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. 

3. Peserta didik mudah dalam mengakses materi pembelajaran. 

4. Peserta didik dengan bebas dan leluasa dalam mempelajari 

materi pembelajaran secara online. 

5. Peserta didik mendapatkan diskusi lebih di luar jam tatap muka. 

6. Guru dan dosen dapat memperoleh hasil belajar dengan baik 

7. Dengan proses pembelajaran blended learning ini dapat 

meningkatkan daya tarik pembelajaran peserta didik. 

b) Kekurangan : 

1. Prasarana dan sarana pendukung yang tidak memadai. 

2. Tidak semua anak didik dan mahasiswa memiliki fasilitas HP. 
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3. Banyaknya yang melaksanakan proses pembelajaran daring 

pasca COVID-19 dan pasca new normal, maka dengan sendirinya 

akses internet tidak lancar. 

4. Guru dan dosen harus mendesain proses pembelajaran dengan 

baik untuk anak didik dan mahasiswanya secara online. 

 

3. Permainan Tradisional Kasede-sede 

a. Pengertian permainan tradisional  

Rianto and Yuliananingsih, (2021) mengatakan Permainan 

Tradisional Rakyat merupakan bagian dari kearifan lokal/daerah yang 

tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kearifan lokal merupakan 

tradisi yang secara turun-temurun dilaksanakan untuk mengatur tatanan 

peri kehidupan masyarakat. Untuk meminimalisir dampak negatif dari 

globalisasi, dapat dilaksanakan dengan membudayakan perbuatan baik 

kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan nilai, 

norma, serta adat istiadat melalui permainan tradisional rakyat akan 

membangun masyarakat yang memiliki rasa solidaritas sosial. 

Masyarakat mempunyai keanekaragaman sifat, sikap, etnis, dan 

kebudayaan. Oleh karenanya, dalam membuat peraturan tentang 

pemberdayaan masyarakat, perlu adanya perencanaan dan 

pelaksanaan langkah-langkah yang tepat berdasarkan nilai dan norma 

yang sesuai dengan jati diri dan falsafah hidup masyarakat untuk 

menanamkan nilai-nilai karakter.  
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Ramadhani et al., (2020) mengatakan bahwa permainan 

tradisional juga diartikan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

pelaku untuk menimbulkan kesenangan dan biasa nya didalam 

permainan terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pelaku 

permainan, dan biasanya dilakukan oleh dua orang atau bahkan lebih 

dari dua orang. Dockett & Fleer (2000) menjelaskan bahwa ketika anak-

anak mulai memasuki dunia pendidikan, permainan merupakan hal yang 

sangat penting. Permainan-permainan ini dirancang dengan aturan-

aturan dan bila melanggar aturan tersebut akan mendapatkan sangsi. 

Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan permainan 

tradisional merupakan suatu aktifitas permainan yang di lakukan oleh 

anak-anak zaman dulu dengan aturan-aturan tertentu guna memperoleh 

kegembiraan. 

b. Permainan Tradisional Kasede-Sede  

Menurut Rozana & Bantali, (2020) permainan tradisional kasede-

Sede adalah permainan tradisional yang terkenal di Indonesia, 

khususnya di masyarakat pedesaan. Permainan kasede-sede dapat 

dijumpai di Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Bali, Sumatera dengan nama 

yang berbeda-beda. Permainan kasede-sede atau ngklek adalah salah 

satu permainan tradisional yang cara bermainnya menggunakan benda 

dan hitungan serta mempunyai aturan. Permainan ini dilakukan dengan 

cara lompat dari satu bidang datar ke bidang datar lainnya yang 

digambar di atas tanah, jalanan, atau tanah lapang menggunakan kapur, 

arang, kayu atau pecahan genting. 
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A. Taskiyah, (2021) mengemukakan bahwa kasede-sede atau 

engklek merupakan salah satu permainan tradisional yang melakukan 

gerakan lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar diatas 

tanah. Permainan ini terbentuk dari kotak-kotak persegi, membentuk 

tanda tambah dan bagian paling ujung adalah setengah lingkaran. 

Namun bentuk lapangan kasede-sede itu sendiri mempunyai beragam 

bentuk. 

Menurut A. Taskiyah, (2021)  pada permainan tradisional kasede-

sede atau biasa dikenal dengan permainan engklek memiliki unsur-

unsur, berbagai macam jenis-jenis dan tata cara permainan kasede-sede 

yang erat kaitanya pada pembelajaran matematika, selain itu dalam 

permainan kasede-sede memiliki faktor lain yaitu alat-alat untuk 

membuat arena permainan kasede-sede yaitu meliputi: 

a. Unsur-unsur Matematika Dalam Permainan Kasede-sede 

Berdasarkan hasil dari penelitian, dapat dinyatakan terdapat 

unsur-unsur matematika dalam permainan tradisional kasede-sede. 

Unsur-unsur matematika yang terkandung dalam permainan kasede-

sede yaitu bangun datar dan bangun ruang geometri, kekongruenan, 

jaring-jaring kubus, konsep refleksi, membilang, probabilitas, dan 

konsep logika matematika. Unsur-unsur bangun geometri yang 

ditemukan pada permainan kasede-sede dapat digunakan dalam 

pembelajaran matematika materi mengenal dan menentukan keliling 

bangun datar. 

b. Alat untuk membuat arena permainan kasede-sede 
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Sebelum melakukan permainan, anak-anak membuat arena 

permainan terlebih dahulu. Jika bermain di tanah maka alat yang 

digunakan untuk membuat kotak-kotak pada permainan kasede-sede 

adalah kayu. Bentuk kayu ini mengandung unsur matematika bangun 

ruang tabung. Sementara jika bermain di atas paving maka membuat 

kotak-kotaknya menggunakan alat kapur. Bentuk kapur mengandung 

unsur matematika bangun ruang tabung.  

c. Arena permainan Kasede-sede 

Permainan kasede-sede biasanya dilakukan dengan cara 

perorangan dan berkelompok yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan 

perempuan. Berdasarkan jenis penelitian, permainan kasede-sede 

ditemukan berbagai macam jenis, dengan nama yang berbeda di setiap 

daerahnya. Jenis bentuk permainan kasede-sede yang sering 

dimainkan ada tiga, diantaranya adalah: kasede-sede pesawat, kasede-

sede masjid, kasede-sede baling-baling, kasede-sede payung, dan 

kasede-sede menara. 

1. Permainan kasede-sede pesawat  

Permainan kasede-sede jenis pesawat ini biasanya terdiri dari 

tujuh kotak yang bentuknya menyerupai pesawat. 
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Gambar 2.3 Kasede-sede Pesawat 

Kasede-sede jenis ini mempunyai unsur matematika bangun 

datar yaitu persegi, konsep kekongruenan, membilang, refleksi, dan 

jaring-jaring kubus. 

2. Permainan kasede-sede jenis masjid 

Permainan kasede-sede jenis masjid terdiri dari sembilan 

kotak dan bentuk setengah lingkaran di bagian atas kasede-sede 

menyerupai bagian atas masjid. Maka dari itu kasede-sede ini 

disebut kasede-sede masjid. 
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Gambar 2.4 Kasede-sede Jenis Mesjid 

Kasede-sede jenis masjid mengandung unsur matematika 

pembilang, bangun datar persegi panjang dan setengah lingkaran, 

refleksi, serta kekongruenan. 

3. Permainan kasede-sede baling-baling 

Disebut kasede-sede baling-baling karena bentuk atasnya 

menyerupai baling- baling. 
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Gambar 2.5 Kasede-sede Baling-Baling 

Kasede-sede jenis baling-baling mempunyai unsur matematika 

membilang, bangun datar persegi, refleksi, dan kekongruenan. 

4. Permainan kasede-sede payung 

Permainan kasede-sede jenis payung biasanya terdiri dari 

sebelas kotak. Disebut kasede-sede atau engklek payung karena 

bentuk atasnya menyerupai payung. 
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Gambar 2.6 Kasede-sede Payung 

Pada permainan kasede-sede jenis payung mempunyai unsur 

matematika membilang, bangun datar lingkaran dan persegi, 

refleksi, dan kekongruenan. 

5. Permainan kasede-sede menara 

Permainan kasede-sede jenis menara ini biasanya terdiri dari 

sembilan kotak. Atasnya yang berbentuk segi tiga menyebabkan 

permainan ini dinamakan kasede-sede menara. 
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Gambar 2.7 Kasede-sede Menara 

Dalam kasede-sede jenis ini mengandung unsur-unsur 

matematika yaitu bangun datar segitiga dan persegi, membilang, 

refleksi, serta kekongruenan. 

d. Langkah-langkah Permainan Tradisional Kasede-sede 

Hasil and Matematika, (2020), menjelaskan langkah-langkah pada 

permainan kasede-sede atau engklek ini adalah: 

1. Siapkan lima orang siswa yang akan bermain. 

2. Masing-masing diminta untuk melemparkan batu ke dalam kotak, 

dimulai dari kotak pertama hingga terakhir. 

3. Setelah batu masuk ke kotak, masing-masing anak melompati kotak 

menggunakan satu kaki, lalu kembali dan mengambil batu yang telah 

dilemparkan setelah melintasi semua kotak dengan satu kaki dan 

Kembali keluar. 
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4. Setelah kembali keluar siswa berbalik belakang dan melempar batu 

ke arah kotak permainan untuk mendapatkan rumah dan melakukan 

permainan secara berkala hingga gaco atau batu yang di lempar ke 

kotak mati atau melitas di luar kotak. 

5. Setelah itu siswa yang lain diminta untuk menyebutkan nama bangun 

datar, menghitung keliling bangun datar pada rumah yang telah 

dimiliki siswa lain yang telah memiliki rumah sebelum melanjutkan 

permainan secara berkala sampai kotak bangun datar pada gambar 

permermainan tersebut habis menjadi rumah dan siswa yang 

memiliki rumah terbanyak pada permainan tersebutlah yang menjadi 

pemenangnya. 

 

4. Minat Belajar 

Reski, (2021), menjelaskan bahwa minat merupakan 

kecenderungan untuk memberikan perhatian yang besar terhadap 

sesuatu dengan perasaan yang senang dalam melakukannya. Siswa 

yang mempunyai minat belajar tinggi dalam proses pembelajaran 

akan merasa senang mengikuti proses pembelajaran dan mampu 

mengarahkan dirinya untuk mengikuti proses belajar dengan baik. 

Perasaan senang siswa dalam mengikuti proses belajar di sekolah 

menjadikan siswa cenderung senyukai setiap kegiatan yang 

dilakukannya dalam belajar. 

The Liang Gie (2014) memberikan pengertian yang paling 

mendasar tentang minat” minat artinya sibuk, tertarik, atau terlibat 
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dengan sesuatu kegiatan karena menyadari pentingnya kegiatan itu. 

Selain itu Agus Sujanto (2013) memberikan Pengertian tentang 

minat “sesuatu pemusatan perhatian yang tidak disengaja yang 

terlahir dengan kemauannya dan yang tergantung dari bakat dan 

lingkungannya.  

Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan minat 

belajar merupakan rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu 

hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh, berpartisipasi dalam 

aktivitas belajar sehingga dapat menjadi dasar yang paling penting 

dalam keberhasilan proses pembelajaran. 

 

5. Hasil Belajar  

a. Pengertian Hasil Belajar   

Silalahi, (2018) mengatakan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan yang mengakibatkan manusia dalam sikap tingkah 

lakunya. Sedangkan menurut Purwanto (2011) menyatakan bahwa 

“Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi setelah 

mengikuti proses balajar mengajar sesuai dengan tujuan 

pendidikan”. Hasil belajar adalah dicapai dari proses belajar 

mengajar sesuai dengan tujuan Pendidikan. 

 Kencana Sari, (2018), mengatakan hasil belajar merupakan 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajar, dan merupakan kemampuan yang diperoleh 

siswa setelah mengalami proses belajar. Menurut kemendikbud, 
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(2016) terdapat beberapa istilah yang berhubungan dengan hasil 

belajar diantaranya 1) Penilaian, merupakan proses mengumpulkan 

dan mengolah informasi guna mengukur pencapaian hasil belajar 

siswa, 2) Teknik penilaian, merupakan cara yang digunakan pendidik 

untuk melakukan penilaian dan menggunakan bebagai bentuk 

instrument penilaian, 3) instrument penilaian, alat yang disusun dan 

digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah informasi untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar siswa, 4) Kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) merupakan kriteria ketuntasan belajar yang 

ditentukan satuan pendidikan dengan mengacu pada standar 

kompetensi lulusan, serta mempertimbangkan karakteristik siswa, 

karakteristik mata pelajaran dan kondisi satuan pendidikan. Adapun 

dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian 

pendidikan dijabarkan bahwa penilaian hasil belajar merupakan 

proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian 

pembelajaran siswa dalam kompetensi ranah sikap, pengetahuan 

dan keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis 

selama dan setelah proses pembelajaran. Maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar merupakan capaian kompetensi siswa yang 

dapat diukur selama dan setelah proses pembelajaran dengan 

lingkup penilaian hasil belajar mencakup ranah sikap, pengetahuan 

dan keterampilan. 

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan hasil 

belajar merupakan kemampuan yang diperoleh siswa melalui 
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kegiatan belajar yang diukur mengunakan test serta skor yang 

diperoleh setelah diberikan test. 

 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Fauhah and Brillian, (2021) faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar ialah: 

1. Faktor Internal 

a. Faktor fisiologis, umumnya seperti kondisi kesehatan yang sehat, 

tidak capek, tidak cacat fisik, dan semacamnya. Hal ini bisa 

mempengaruhi siswa pada pembelajaran. 

b. Faktor psikologis, pada dasarnya seluruh siswa mempunyai 

mental berbeda-beda, hal tersebut akan mempengaruhi hasil 

belajar. Adapun faktor ini mencakup intelegensi (IQ), bakat, 

minat, perhatian, motif, motivasi, kognitif, serta daya nalar. 

2. Faktor Eksternal 

a. Faktor lingkungan, akan berdampak pada hasil belajar, termasuk 

fisik dan sosial. Lingkungan alam seperti suhu, kelembaban. 

Belajar siang hari dalam ruangan dengan ventilasi udara kurang 

bagus tentu berbeda dengan belajar pada saat pagi hari dimana 

udara sejuk. 

b. Faktor instrumental, keberadaan dan penggunaannya didesain 

sesuai hasil belajar yang diinginkan. diharapkan bisa berguna 

seperti sarana agar tujuan belajar yang sudah direncanakan 

tercapai. Faktor ini meliputi kurikulum, sarana, dan guru.  
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6. Pembelajaran Matematika SD  

a. Matematika SD 

Setiawan, (2020) dalam perkembangan K13 di Indonesia, 

pelajaran matematika SD untuk kelas 4-6 dipisah dari pembelajaran 

tematik karena karakter muatan pelajaran matematika berbeda dari 

muatan lain. Diperlukan kecakapan berpikir 4C yaitu Critical, Creative, 

Collaborative, dan Communicative dalam menguasai konsep 

matematika yang abstrak. Matematika dinilai sebagai muatan pelajaran 

yang membutuhkan pendalaman materi khusus dibanding muatan 

pelajaran lain di SD. 

 

b. Langkah Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Merujuk pada berbagai pendapat para ahli matematika SD 

dalam mengembangkan kreativitas dan kompetensi siswa, maka guru 

hendaknya dapat menyajikan pembelajaran yang efektif dan efisien, 

sesuai dengan kurikulum dan pola pikir siswa. Dalam mengajarkan 

matematika, guru harus memahami bahwa kemampuan setiap siswa 

berbeda-beda, serta tidak semua siswa menyenangi mata pelajaran 

matematika. 

Konsep-konsep pada kurikulum matematika SD dapat dibagi 

menjadi tiga kelompok besar, yaitu:  

a. Penanaman konsep dasar (penanaman konsep), yaitu pembelajaran 

suatu konsep baru matematika, ketika siswa belum pernah 

mempelajari konsep tersebut. Kita dapat mengetahui konsep ini dari 
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kurikulum, yang dicirikan dengan kata “mengenal”. Pembelajaran 

penanaman konsep dasar merupakan jembatan yang harus dapat 

menghubungkan kemampuan kognitif siswa yang konkret dengn 

konsep baru matematika yang abstrak. Dalam kegiatan 

pembelajaran konsep dasar ini, media atau alat peraga diharapkan 

dapat digunakan untuk membantu kemampuan pola piker siswa.  

b. Pemahaman konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep, yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep 

matematika. Pemahaman konsep terdiri atas dua pengertian. 

Pertama, merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman 

konsep dalam satu pertemuan. Sedangkan kedua, pembelajaran 

pemahaman konsep dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tetapi 

masih merupakan lanjutan dari penanaman konsep. Pada 

pertemuan tersebut, penanaman konsep dianggap sudah 

disampaikan pada pertemuan sebelumny, di semester atau kelas 

sebelumnya.  

c. Pembinaan keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari 

penanaman konsep dan pemahaman konsep. Pembelajaran 

pembinaan keterampilan bertujuan agar siswa lebih terampil dalam 

menggunakan berbagi konsep matematika. Seperti halnya pada 

pemahaman konsep, pembinaan ketermapilan juga terdiri atas dua 

pengertian. Pertama, merupakan kelanjutan dari pembelajaran 

penanaman konsep dan pemahaman konsep dalam satu 

pertemuan. Sedangkan kedua, pembelajaran pembinaan 
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ketermapilan dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tetapi masih 

merupakan lanjutan dari penanaman dan pemahaman konsep. Pada 

pertemuan tersebut, penanaman dan pemahaman konsep dianggap 

sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, di semester atau 

kelas sebelumnya. 

 

c. Teori  Pembelajaran Matematika SD 

Zoltan P. Dienes adalah seorang matematikawan yang 

memusatkanperhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap 

anak-anak. Dasar teorinyabertumpu pada teori Piagetdan Bruner, 

dan pengembangannya diorientasikan pada anak-anak, sedemikian 

rupa sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi anak 

yang mempelajari matematika. Seperti halnya Piaget dan Bruner, 

Dienes dianggap sebagai salah satu tokoh konstruktivisme dan teori 

belajar yang diajukannya dimasukkan ke dalam rumpun teori belajar 

kognitif.Biomass et al., (2003) 

Dalam pembelajaran matematika ditingkat SD, diharapkan 

terjadi reinvention (penemuan kembali). Penemuan kembali adalah 

menemukan suatu cara penyelesaian secara informal dalam proses 

belajar megajar dikelas. Walaupun penemuan tersebut sederhana 

dan bukan hal baru bagi orang yang telah mengetahui sebelumnya, 

akan tetapi bagi siswa SD penemuan tersebut merupajan suatu hal 

yang baru.  
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Ningsih, Syahrilfuddin and Lazim, (2020), berpendapat belajar 

matematika adalah belajar tentang konsep-konsep dan struktur-

struktur matematika yang terdapat di dalam materi yang dipelajari 

serta mencari hubungan-hubungan antara konsep-konsep dan 

struktur-struktur matematika. Jerome Bruner juga menyatakan 

bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses 

pengajaran diarahkan kepada konsep dan struktur-struktur yang 

terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan. 

 

7. Geometri  

a. Pengertian Geometri 

Review et al., (2020), mengatakan geometri merupakan salah 

satu pokok bahasan matematika yang diajarkan di sekolah dasar. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2017), geometri adalah 

cabang matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut, 

bidang, dan ruang. Sesuai dengan tahapan Van Hiele, peserta didik 

sekolah dasar, termasuk dalam tahap pengurutan, dimana siswa 

sudah mampu mengurutkan dan mengenali bangun geometri. Pada 

tahap ini siswa memiliki kemampuan melakukan penarikan 

kesimpulan atau berpikir deduktif walau belum berkembang 

maksimal. Pengalaman merupakan faktor pendukung dalam 

menyelesaikan pemecahan masalah. Siswa mampu membangun 

sebuah definisi bangun geometri dengan menggunakan berpikir 

analogis dalam penyusunan definisi tersebut. Fiantika, (2017). Siswa 
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membutuhkan pemahaman konsep untuk menyelesaikan 

permasalahan matematika. 

Fauzi and Arisetyawan, (2020), mengatakan geometri 

merupakan cabang dari matematika dan menjadi salah satu materi 

pelajaran dalam matematika di sekolah dasar. Geometri sangat 

berkaitan dengan pembentukan konsep abstrak.  Pembelajaran ini 

tidak bisa hanya dilakukan dengan transfer pengetahuan atau 

ceramah saja, tetapi harus dilakukan dengan pembentukkan konsep 

melalui rangkaian kegiatan yang dilakukan langsung oleh siswa. 

b. Pengertian Bangun Datar 

Hadila, Sukirwan and Alamsyah, (2020) menjelaskan bahwa 

bangun datar dapat didefinisikan sebagai bangun yang rata yang 

mempunyai dua dimensi yaitu panjang dan lebar tetapi tidak 

mempunyai tinggi dan tebal. Dalam kehidupan sehari-hari 

mengambil contoh bangun datar tidaklah mudah. Misalkan saja kita 

ambil selembar kertas Houtvrij Schrijfpapier (HVS) atau kertas Koran 

sebagai bangun datar. Kalau benar benar diperiksa, kertas itu selain 

mempunyai panjang dan lebar juga kertas itu mempunyai tebal 

ataupun tinggi. Dengan alat ukur yang mempunyai ketelitian yang 

tinggi tebal kertas dapat diukur. Benda-benda dilihat dengan mata 

telanjang terlihat rata atau datar belum tentu memenuhi syarat untuk 

digolongkan sebagai bangun datar. Dengan demikian pengertian 

bangun datar adalah abstrak. Pada dasarnya bangun datar 

merupakan kurva yang beraturan bentuknya. 
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Materi, Datar and Kelas, (2020), pengertian dari bangun datar 

merupakan sebuah gambar yang memiliki bentuk bangun dua 

dimensi dan mempunyai panjang dan lebar dan dibatasi oleh garis 

yang bentuknya lurus dan lengkung. Bangun datar juga merupakan 

sebuah ilustrasi yang bisa diambil dari kehidupan nyata sehingga hal 

tersebut tidak terlepas dari symbol. Simbol dapat digambarkan atau 

dituliskan secara sederhana akan tetapi mempunyai makna yang 

luas. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Rencanangan penelitian ini didukung oleh beberapa jenis penelitian 

yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan.  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningsih, Supandi and Ariyanto 

pada tahun 2019 dengan judul “Desain Etnomatematika Pada 

Permainan Congklak Berbasis Blended Learning Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa SMP”. Berdasarkan penelitian 

tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran etnomatematika pada permaian congklak berbasis 

blended learning lebih efektif dibandingkan siswa yang menggunakan 

pembelajaran konvensional atau pembelajaran biasa ditinjau dari 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran matematika. 

Sehingga dari penelitian tersebut menunjukan tujuan dalam penelitian 

tersebut telah tercapai diliat dari kelayakan dan keefektifan media 

pembelajaran matematika setelah digunakan dalam pembelajaran. 
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Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah memiliki 

kesamaan model pembelajaran blended learning yang digunakan 

dengan berbantuan permainan tradisional 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abroto, Maemonah and Ayu pada tahun 

2021 dengan judul “Pengaruh Metode Blended Learning dalam 

Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar”. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya 

perbedaan motivasi belajar peserta didik melalui model pembelajaran 

blended learning dengan peserta didik yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional. 

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu memiliki 

kesamaan model pembelajaran blended learning yang digunakan dalam 

meningkatkan hasil belajar. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh  Sukadariyah, Fatimah and Maryani pada 

tahun 2020 dengan judul ”Pengaruh Permainan Tradisional Engklek 

Terhadap Kemampuan Geometri Anak”. Berdasarkan hasil analisis data 

pada umum penelitian dan hasil analisis data mengenai pengaru 

permainan tradisional engklek terhadap kemampuan geometri dikatakan 

ada pengaruh yang signifikan antara permaian tradisional engklek pada 

kemampuan geometri peserta didik. 

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu memiliki 

kesamaan penggunaan permainan tradisional kasede-sede atau engklek 

yang digunakan pada pembelajaran matematika. 
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C. Kerangka Pikir 

Model pembelajaran blended learning berbantuan permainan 

tradisional kasede-sede terbukti efektif meningkatkan minat belajar 

dibandikan pembelajaran yang hanya mengandalkan model pembelajaran 

blended learning. Pembelajaran yang digunakan guru sangat menentukan 

keberhasilan dalam proses mengajar. Maka dengan ini peneliti menilai 

model pembelajaran blended learning berbantuan permainan tradisional 

kasede-sede sebagai model pembelajaran untuk miningkatkan minat dan 

hasil belajar siswa. Memilih model pembelajaran yang tidak tepat dapat 

menurunkan minat dan hasil belajar sehingga tujuan pembelajaran yang 

dicapai tidak maksimal. 

Pembelajaran blended learning terhadap minat dan hasil belajar 

matematika bangun datar sangat dipengaruhi penerapan model 

pembelajaran yang di gunakan dalam proses pembelajaran. Pemilihan 

model pembelajaran yang tepat akan mempengaruhi minat belajar yang 

tinggi sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar, sehingga memberikan 

pengaruh yang cukup signifikan terhadap aktifitas belajar siswa serta 

proses belajar mereka akan terasa bermakna sehingga siswa dapat 

mengerti apa yang mereka telah pelajari. Seiring dengan hal tersebut 

proses belajar mengajar yang lebih bermakna akan mempengaruhi hasil 

belajar siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut, apabila seorang guru ingin 

meningkatkan minat dan hasil belajar siswa maka harus memilih dan 

menerapkan model pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan 
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minat dan hasil belajar siswa. Pada pembelajaran materi bangun datar yang 

besifat abstrak dan sulit dipahami oleh siswa, maka guru harus 

meningkatkan minat belajar siswa pada materi tersebut, salah satunya 

dengan menggunakan berbagai macam model pembelajaran sehingga 

dapat menarik perhatian siswa dan melibatkan siswa secara aktif dalam 

proses belajar mengajar. Penerapan model pembelajaran blended learning 

berbantuan permainan tradisional kasede-sede merupakan salah satu 

model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar 

siswa. Minat belajar siswa dapat meningkat karna penggunaan model 

pembelajaran blended learning yang di sajikan secara menarik karna 

dengan memadukan permainan tradisional kasede-sede dan teknologi 

dalam bentuk pembelajaran blended learning. Untuk lebih jelasnya 

kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.8  Kerangka Pikir 

D. Hipotesis 

 Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian serta kerangka pikir yang telah dijabarkan sebelumnya, maka 

hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
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blended learnig berbantuan permainan tradisional kasede-sede terhadap 

minat dan hasil belajar siswa pada materi bangun datar dan pengaruh 

model pembelajaran blended learnig terhadap minat dan hasil belajar siswa 

di SD Gugus 1 Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton. 

 

1. Hipotesis Penelitian 1 

Ada pengaruh model pembelajaran blended learnig berbantuan 

permainan tradisional kasede-sede terhadap minat belajar siswa materi 

bangun datar kelas IV SD Gugus 1 Kecamatan Wolowa Kabupaten 

Buton. 

Hipotesis statistiknya yaitu:  

H0 : μ1 ≤ μ2 

H1 : μ1 > μ2 

Keterangan: 

μ1 : Rata-rata skor minat belajar siswa dengan model   pembelajaran 

blended learning berbantuan permainan tradisional kasese-

sede 

μ2 : Rata-rata skor minat belajar siswa dengan model pembelajaran 

blended learning 

H0 : Tidak ada pengaruh pembelajaran blended learnig berbantuan 

permainan tradisional kasede-sede terhadap minat belajar 

H1 : Ada pengaruh pembelajaran blended learnig berbantuan 

permainan tradisional kasede-sede terhadap minat belajar 

 

2. Hipotesis Penelitian 2 

Ada pengaruh model pembelajaran blended learning berbantuan 

permainan tradisional kasede-sede terhadap hasil belajar siswa materi 
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bangun datar siswa kelas IV SD Gugus 1 Kecamatan Wolowa Kabupaten 

Buton. 

Hipotesis statistiknya yaitu:  

H0 : μ1 ≤ μ2 

H1 : μ1 > μ2 

Keterangan: 

μ1 : Rata-rata skor hasil belajar siswa dengan model pembelajaran 

blended learning berbantuan permainan tradisional kasese-

sede 

μ2 : Rata-rata skor hasil belajar siswa dengan model pembelajaran 

blended learning 

H0 : Tidak ada pengaruh pembelajaran blended learnig berbantuan 

permainan tradisional kasede-sede terhadap hasil belajar  

H1 : Ada pengaruh pembelajaran blended learnig berbantuan 

permainan tradisional kasede-sede terhadap hasil belajar 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

jenis penelitian adalah eksperimen semu (Quasi Experiment). Quasi 

experiment mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi 

sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi 

pelaksanaan eksperimen. Dalam penelitian di sekolah, sering tidak 

memungkinkan untuk menentukan kelompok kontrol sesuai dengan kaidah 

dalam penelitian eksperimen. Hal ini dikarenakan siswa telah 

dikelompokkan kedalam kelas-kelas. Oleh karena itu, quasi experiment 

digunakan apabila sulit mendapatkan kelompok kontrol. 
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Penelitian ini menggunakan desain penelitian control group design. 

Dalam design ini terdapat dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Kelas kontrol diberikan perlakuan menggunakan 

pembelajaran blended learning sedangkan kelas eksperimen di berikan 

perlakuan dengan menerapkan model pembelajaran blended learning 

berbantuan permainan tradisional kasede-sede. Setelah selesai perlakuan 

kedua kelas tersebut diberi posttes yang bertujuan untuk mengkur minat 

dan hasil belajar peserta didik atas perlakuan yang telah diberikan. 

Adapun rancangan eksperimen pada penelitian ini di tunjukan dalam 

table 3.4 dibawah ini: 

 
 
Tabel 3.4 Desain Pretest-Posttest Control Group Design 

Group Pretest Treatment Posttest 

E O1 Xm O2 

K O3 XK O4 

 

Keterangan:    

 E    = kelas eksperimen  

 K     = kelas kontrol  

 O1         = pretest kelas eksperimen  

 O2         = posttest kelas eksperimen 

          XM   = pembelajaran dengan model pembelajaran bleanded learning   

berbantuan permainan tradisional kasede-sede 

 XK   = pembelajaran bleanded learning    

 O3   = pretest kelas kontrol   
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 O4   = posttest kelas kontrol   

 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SD Gugus I Kecamatan 

Wolowa Kabupaten Buton yang beralamat di Desa Wolowa Baru, 

Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton. Pengambilan data dilaksanakan 

pada bulan Juni 2022 

 

 

 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN 

Gugus I Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton yang terdiri atas empat 

sekolah, yaitu SDN 56 Buton, SDN 107 Buton, SDN 91 Buton, SDN 110 

Buton. 

 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah kelas IV SDN 56 Buton dan kelas 

IV SDN 91 Buton. Pengambilan sampel di lakukan secara random 

sampling. Teknik pengambilan sampel tersebut dilakukan karna adanya 

pertimbangan tertentu oleh peneliti yang didasarkan pada hasil belajar yang 

diperoleh siswa. Berdasarkan hasil belajar siswa di kelas IV SDN 56 Buton 
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lebih rendah dibandingkan kelas IV SDN 91 Buton sehingga sampel yang 

diambil adalah kedua kelas tersebut dengan menggunakan model 

pembelajaran blended learning dengan berbantuan permainan tradisional 

kasede-sede pada kelas IV SDN 56 Buton dan kelas IV SD 91 Buton 

dengan menggunakan pembelajaran blended learning. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.5 Sampel murid kelas VI SDN 56 Buton dan murid kelas IV 91 
Buton 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

EA 7 7 14 

KB 11 12 23 

Jumlah 18 19 37 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis Data  

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif atau data yang berbentuk angka dan data yang berbentuk 

kualitatif yang di angkakan yang dapat di olah menggunakan rumus atau 

teknik perhitungan, beberapa data kuantitatif juga di gunakan untuk 

melihat keterlaksanaan aktivitas dalam penelitian. Data yang di ambil 

yaitu data minat dan hasil belajar. 
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2. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan berupa data primer yaitu data yang di 

peroleh langsung dari sumber datanya berdasarkan pendapat dari 

Sugiono, (2009). Data primer diperoleh melalui wawancara pada saat 

studi pendahuluan dan observasi keterlaksanaan aktivitas penelitian. 

Data lainya yaitu data sekunder bersumber dari dokumen hasil belajar 

matematika materi bangun datar, tes hasil belajar matematika bangun 

datar dan kuisioner/angket tentang minat belajar siswa. 

 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Angket 

Minat belajar peserta didik diukur mengunakan skala likert. 

Pengolaan angkat ini dilakukan dengan cara penskoran untuk 

semua pilihan pada setiap pertanyaan yang ada di dalam angket. 

Setiap pilihan pada pertanyaan memiliki skor yang berbeda dengan 

memberikan alternatif Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu ®, 

Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS) menurut Sumber: 

(Sugiono, 2013: 93), seperti yang tertera pada tabel 3.6 

Tabel 3.6 Skoring Angket Minat Belajar 

Kriteria Skor 
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Pertanyaan 
positif 

pertanyaan 
negatif 

Sangat Setuju (SS) 5 1 

Setuju (S) 4 2 

Ragu-ragu® 3 3 

Tidak Setuju (TS) 2 4 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 5 

                                          Sumber: (Sugiono, 2013: 93) 

 Pelaksaan penelitian yang dilaksanakan di kelas IV SD Gugus 

1 Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton pada tahun ajaran 

2021/2022 sampel yang dijadikan penelitian sebanyak dua kelas, 

yaitu kelas IV SDN 59 Buton berjumlah 14 orang 7 siswa laki-laki dan 

7 siswa perempuan sementara kelas IV SDN 91 Buton berjumlah 23 

orang 11 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Sebelum 

melakukan penelitian, peneliti menyiapkan media yang akan 

digunakan yaitu media berupa model bembelajaran blended learning 

berbantuan permainan tradisional kasede-sede. Sebelum digunakan 

model pembelajaran berorientasi permainan tradisional kasede-sede 

terlebih dahulu di uji kevalidan oleh seorang Dosen di Universitas 

Muhammadiayah Makassar melalui lembar validasi dan di 

konsultasikan ke validator untuk mendapatkan saran dan kemudian 

peneliti merevisi sesuai dengan saran yang di berikan. Selanjutnya 

dilakukan perhitungan pada lembar validasi. 

b. Tes Hasil Belajar Matematika Materi Bangun datar 

Tes hasil belajar matematika materi bangun datar berbentuk 

uraian. Kategori meliputi mengingat, mengerti, menerapkan, 
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menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi. Tes hasil belajar 

matematika materi bangun datar sebelum digunakan, diuji validitas 

konstruk, valitas isi, valitas external dan reliabilitasnya. Tujuan uji 

coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitas tes tersebut. 

 

E. Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

 Penelitian ini memiliki dua variable yaitu model pembelajaran 

blended learning berorientasi permainan tradisional kasede-sede sebagai 

variable independent (X) minat dan hasil belajar peserta didik sebagai 

variable dependen (Y). Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan 

batasan terhadap variable, berikut akan dijelaskan tentang ketiga variable 

tersebut. 

a. Model pembelajaran blended learning berbantuan permainan tradisional 

kasede-sede adalah model pembelajaran perpaduan antara 

pembelajaran tatap muka dan online dengan bantuan teknologi yang 

diterapkan dalam pembeleajaran dengan memadukan permainan 

tradisonal kasede-sede sehingga dapat meningkatkan minat dan hasil 

belajar siswa. 

b. Minat belajar adalah adanya ketertarikan, perasaan senang, perhatian, 

partisipasi dan keinginan atau kesadaran terhadap proses belajar yang 

di ukur menggunakan angket minat dengan indikator. Adapun indikator 

minat belajar meliputi: a). Rasa tertarik, b). Perasaan senang c). 

Perhatian, d) Partisipasi e). Keinginan atau kasadaran 
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c. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh siswa melalui 

kegiatan atau proses belajar setelah dilakukan tes. Untuk mengukur 

hasil belajar digunakan tes essay. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 Teknik analis data penelitian dianalisis melalui prosedur sebagai 

berikut: 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberi gambaran 

umum mengenai karakteristik pencapaian minat dan hasil belajar peserta 

didik pada petest dan posttest di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol. 

Dalam hal ini digunakan nilai maksimal dan nilai minimal, nilai rata-rata, 

median, modus, dan standar deviasi yang dihitung menggunakn SPSS. 

N-Gain adalah selisih antara nilai posttest dan pretest, N-Gain 

menujukkan peningkatan pemahaman atau penguasaan konsep siswa 

setelah pembelajaran dilakukan oleh guru. Untuk menghindari hasil 

kesimpulan yang akan menimbulkan bias penelitian, pada nilai pretest dan 

posttest pada kedua kelompok penelitian yang berbeda maka akan 

digunakan uji gain. 

Uji N-gain (normalized gain) menurut Hake (1999), dapat dihitung 

dengan persamaan berikut:  

〈𝑔〉 =  
(〈%𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − %𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡〉)

(〈𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − %𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡〉)
 

Keterangan: 

 < g >  = rata-rata gain yang dinormalisasi  
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% posttest  = skor setelah diberi perlakuan 

 % pretest  = skor sebelum diberi perlakuan 

Majdi and Subali, (2018), mengatakan bahwa interpretasi nilai "<g>" 

yang diperoleh menggunakan kriteria Hake (1999), dengan klasifikasi 

ditunjukkan pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 Kategorisasi Nilai N-Gain 
< g > Kriteria 

<g> <0,30 Rendah 
0,30≤ <g> <0,70 Sedang 
0,70≤ <g> ≤1,00 Tinggi 

                                                                      (Sumber: Hake, 1998)  
 Majdi and Subali, (2018), mengatakan bahwa data angket dianalisis 

dengan menghitung persentase jawaban siswa pada masing-masing 

pertanyaan yang diajukan. Persentase dihitung dengan persamaan: 

 P =  x 100 

Keterangan: 

P =  Persentase 

F =  Frekuensi yang sedang dicari/skor yang diperoleh 

N = Number of cases atau skor maksimal  

Untuk mengukur minat siswa, peneliti mengunakan angket. Ini 

bertujuan untuk meminta responden menangapi pertanyaan dengan 

menunjukan apakah mereka sangat setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu ®, 

tidak setuju (ST) atau sangat tidak setuju (STS). Setiap tangapan dikaikan 

dengan bobot dan skor individu ditentukan dengan menjumlahkan nilai 

bobot untuk setiap pertanyaan. Nilai bobot pertanyaan positif adalah SS = 
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5, S = 4, R = 3, TS = 2 dan STS =1 dan untuk pertanyaan negatif nilai bobot 

terbalik 

Untuk Mengukur tingkat keberhasilan dari indikator minatdigunakan 

rumus: 

%𝐴𝑚 =
∑  

 𝑋 100 

Keterangan: 

%𝐴𝑚 = Persentase siswa berminat tinggi/sedang/rendah 

∑As = Banyak siswa yang berminat tinggi/sedang/rendah 

 N = Banyak siswa yang hadir 

 Kemudian, untuk mengukur persentase per indikator menggunakan 

rumus: 

%𝐼𝑛 =
∑  

∑
 𝑋 100 

Keterangan: 

%In = Persentase indikator 1/2/3/4/5 

∑𝐼𝑥 = Jumlah skor indikator 1/2/3/4/5 

∑N 

 

= Jumlah skor max indikator1/2/3/4/5 

Adapun kriteria persentase minat belajar siswa menurut Ridwan dan 

Sunarto (2017:30) ditujukan pada Tabel 3.9 berikut 

Tabel 3.9 Kriteria Persentase Minat Belajar Siswa 

No. Persentase   (%) Kategori 

1. 80% ≤ P ≤ 100% Sangat Kuat 

2. 60% ≤ P< 80% Kuat 

3. 40% ≤ P< 60% Cukup 

4. 20% ≤ P< 40% Lemah 
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5. 0% ≤ P< 20% Sangat lemah 

    Ridwan dan Sunarto (2017:30) 

2. Tes Hasil Belajar Matematika   

Peneliti memberikan 4 soal essay pada tes pembelajaran 

matematika materi bangun datar untuk mengetahui hasil belajar siswa.  

Untuk menginterprestasikan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika materi bangun datar, peneliti menggunakan sistem klasifikasi 4 

kategori klasifikasi yang diterbitkan oleh kementrian dan kebudayaan pada 

tahun 2017 untuk KKM mata pelajaran matematika yang di lihat pada tabel 

3.10 

Tabel 3.10 Klasifikasi Nilai Hasil Belajar Siswa 

Interval Nilai Predikat Keterangan 

88 - 100 A Sangat Baik 
74 - 87 B Baik 
60-73 C Cukup 
< 60 D Kurang 

Sumber: (Kemendikbud, 2017) 

3. Analisis Statistik Inferensial 

Analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian. Namun sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan 

uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

a. Uji Prasyarat 

1) Uji Normalitas 

Dilakukan untuk menguji data yang diteliti berasal dari populasi serta 

yang terdistribusi normal atau tidak menggunakan rumus kai kuadrat (chi 

square). Normalitas dan uji menggunkan rumus sebagai berikut: 
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2) Uji Homogenitas 

Berdasarkan hasil analisis uji homogenitas diketahui bahawa nilai 

signifikan pada pretest > 0,05, artinya ada pretest kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol merupakan varian yang sama, sedangkan nilai 

signifikansi pada posttest > 0,05 yang berarti data posttest berarti data 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol merupakan varian yang 

sama. 

 

 

3) Uji Hipotesis  

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis statistik 

nonparamtris Uji Chi Kuadrat (x2). Uji Chi Kuadrat (x2) digunakan untuk 

menguji hipotesis bila didalam populasi terdiri atas dua kelompok kelas, uji 

ini di lakukan untuk mengukur apakah terdapat pengaruh minat dan hasil 

belajar matematika materi bangun datar siswa kelas eksperimen 

mengunakan model pembelajaran blended learning berbantuan permaian 

tradisional kasede-sede dan kelas kontrol mengunakan pembelajaran 

blended learning. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Gugus 1 Kecamatan Wolowa 

menggunakan rancangan Quasi Experimen desain control group design 

yang terdiri dari kelas eksperiment dan kelas kontrol. Kelas eksperiment 

diajar dengan model pembelajaran blended learning berbantuan permainan 

kasede-sede dan kelas kontrol diajarkan dengan pembelajaran Blended 

Learning. Data penelitian ini akan dianalisis dengan statistik deskriptif dan 

statistik inferensial. 

1. Hasil Analisis Deskriptif 

Analisis analistik deskriptif digunakan untuk melihat bagaimana 

minat dan hasil belajar matematika materi bangun datar siswa dikelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 
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a. Minat Belajar Matematika 

Hasil analisis statistik deskriptif minat belajar matematika bertujuan 

untuk memberikan gambaran mengenai minat belajar matematika siswa 

dikelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum dan setelah diberikan 

perlakuan. Data hasil analisis deskriptif minat belajar matematika kelas  

eksperimen dan kontrol di pretest dapat dilihat pada tabel 4.1 – 4.4 dibawah 

ini: 

 Dari hasil analisis deskriptif minat belajar siswa dapat dilihat pada 

tabel 4.1 dibawah ini: 

Tabel 4.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Minat Belajar Siswa Test 
Sebelum dan Sesudah Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Statistik 

Nilai Statistik 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Test 
Sebelum 

Test 
Sesudah 

N-Gain 
Test 

Sebelum 
Test 

Sesudah 
N-

Gain 

Nilai Terendah 70 70 -10 70 78 -0,11 

Nilai Tertinggi 90 97 0.48 96 94 0.34 

Nilai Rata-Rata (Mean) 81 91 0.01 87 86 0,001 

Modus (Mo) 78 93 -10 70 87 11 

Median (Me) 82 93 -0.02 88 87 -0,04 

Varians (S2) 38 59 0.02 59 25 0,014 

Standar Deviasi (s) 6.2 7.7 0.14 7.7 5 0.1 

                                                                   (Sumber: Lampiran 25 Hal 165) 

Tabel 4.1 menunjukan hasil analisis statistik deskriptif minat belajar 

siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol test sebelum dan sesudah 

di terapkan model pembelajaran. Nilai terendah kelas eksperimen test 

sebelum di terapkan model pembelajaran blended learning berbantuan 

permainan tradisional kasede-sede pada materi bangun datar adalah 70 

sedangkan test setelah diterapakan model pembelajaran blended learning 
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berbantuan permainan tradisional kasede-sede pada materi bangun datar 

sebesar 70. Jadi N-Gain terendah kelas eksperimen sebesar -0,1. Untuk 

kelas kontrol, nilai terendah test sebelum melakukan proses pembelajaran 

dengan mengunakan model pembelajaran blended learning pada materi 

bangun datar sebesar 70 sedangkan nilai test setelah melakukan proses 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajarn blended learning 

adalah 78. Total N-Gain nilai terendah kelas kontrol adalah -0,11. Untuk 

nilai tertinggi, kelas eksperimen pada nilai 90 test sebelum melakukan 

pembelajaran dan test setelah melakukan pembelajaran memperoleh nilai 

tertinggi 97 dengan nilai N-Gain sebesar 0,48. Sedangkan nilai tertinggi 

kelas kontrol pada test sebelum melakukan pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran adalah sebesar 96, sedangakan di test 

setelah melakukan pembelajaran dengan meterapkan model pembelajaran 

yaitu sebesar 94 dengan nilai N-Gain sebear 0,34. Nilai rata-rata kelas 

eksperimen di test sebelum menerapkan model pembelajaran blended 

learning berbantuan permainan tradisionanl kase-sede sebesar 81 dan test 

setelah diterapkan model pembelajaran nilai rata-ratanya adalah sebesar 

91 dengan nilai N-Gain sebesar 0,01. Sedangkan nilai rata-rata kelas 

kontrol test sebelum diterapkan model pembelajaran blended learning 

sebesar 87 dan nilai test setelah melakukan proses pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajran blended learning sebesar 86 dengan nilai 

N-Gain sebesar 0,001. 

Selanjutnya nilai minat belajar siswa dibagi kedalam beberapa kategori 

berdasarkan perolehan N-Gain. Frekuensi serta persentase setiap kategori 
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minat belajar matematika berdasarkan N-Gain dapat dilihat pada tabel 4.2 

dibawah ini: 

Tabel 4.2. Frekuensi dan Kategori Minat Belajar Berdasarkan N-
Gain 

Kelas 

Perolehan N-Gain 

Frekuensi Persentase (%) 

Tinggi Sedang Rendah Tinggi Sedang Rendah 

Eksperimen 0 1 13 0 7.14 92.9 

Kontrol 0 1 22 0 4.35 95.7 
                                                       (Sumber: Lampiran 21 Hal 166) 

 Tabel 4.2 menunjukan perolehan N-Gain minat belajar matematika 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di kelas eksperimen terbukti paling 

berpengaruh proses pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran blended learning berbantuan permainan tradisional kasede-

sede terhadap minat belajar berdasarkan nilai N-Gain. Persentase nilai 

berdasarkan N-Gain tertinggi pada indikator tertentu, menujukan bahwa 

siswa mampu mengerjakan soal pada indikator tesebut dengan baik dan 

memiliki minat belajar matematika pada materi bangun datar yang baik. 

 Adapun frekuensi dan persentase nilai minat test sebelum dan test 

sesudah kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat pada Tabel 

berikut ini 

Tabel 4.3 Frekuensi dan Persentase Nilai Minat Test Sebelum dan 
Test Sesudah Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

No Kriteria 
Persentase 
Skor Minat 

(%) 

Test Sebelum Test Sesudah 

Kelas Kelas Kelas Kelas 

Eksperimen Kontrol Eksperimen Kontrol 

F % F % F % F % 

1 Sangat Kuat 80 -100 8 57.14 18 78.3 12 85.71 18 78.3 
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2 Kuat 60 - 80 6 42.86 5 21.7 2 14.29 5 21.7 

3 Cukup 40 - 60 - - - - - - - - 

4 Lemah 20 - 40 - - - - - - - - 

5 Sangat Lemah 0 - 20 - - - - - - - - 

Total 14 100 23 100 14 100 23 100 
                                                                    (Sumber: Lampiran 21 Hal 161) 

Tabel 4.3 menunjukan frekuensi dan persentase pada test minat belajar 

sebelum dan sesudah pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, dimana 

jumlah siswa pada kelas eksperimen berjumlah 14 siswa dan kelas kontrol 

berjumlah 23 siswa. Di kelas eksperimen test sesudah diterapkan model 

pembelajaran terbukti paling berpengaruh proses pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran blended learning berbantuan permainan 

tradisional kasede-sede terhadap minat belajar siswa dapat di liat 

berdasarkan klasifikasi persentase skor minat belajar siswa tertinggi pada 

indikator tetentu, menunjukan bahwa siswa mampu mengerjakan soal pada 

indikator tesebut dengan baik singga dapat meningkatkan minat belajar 

matematika siswa pada materi bangun datar. 

Data minat belajar Matematika siswa kelas eksperimen dan kontrol juga 

disajikan dalam bentuk grafik dibawah ini: 

Gambar 4.1 Grafik Frekuensi dan Nilai Minat Test Sebelum dan Test 

Sesudah Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen  
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 Berdasarkan gambar 4.1 frekuensi dan kategorisasi minat belajar 

kelas eksperimen dan kelas kontrol test sebelum dan sesudah di terapkan 

model pembelajaran terbukti terdapat peningkatan minat belajar di kelas 

eksperimen pada test sesudah diterapkan model pembelajaran blended 

learning berbantuan permainan tradisional kasede-sede dengan minat 

belajar terdapat 12 siswa dengan persentase (85,7%). Selanjutnya di ikuti 

nilai test minat belajar sebelum di terapkan model pembelajaran pada kelas 

kontrol, test sesudah dilakukan pembebelajaran dengan model 

pembelajaran pada kelas kontrol dan test sebelum dilakukan pembelajaran 

di kelas eksperimen. 

b. Hasil Belajar Matematika 

Hasil analis statistik deskriptif dalam penelitian ini juga digunakan 

untuk memberikan gambaran umum mengenai hasil belajar matematika 

siswa di kelas kontrol dan kelas eksperimen. Data hasis analisis deskriptif 

minat belajar matematika kelas kontrol dan kelas eksperimen sebelum 
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diterapkan model pembelajaran blended learning berbantuan permaianan 

tradional kasede-sede pada materi bangun datar. 

Data hasil analisis deskriptif hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebelum dan sesudah di lakukan 

pembelajaran dapat di lihat pada Tabel 4.4 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Hasil Belajar Siswa Test 
Sebelum dan Sesudah Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Statistik 

Nilai Statistik 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Sebelum Sesudah N-Gain Sebelum Sesudah N-Gain 

Nilai Terendah 10 33 -0.175 17 33 -1.35 

Nilai Tertinggi 67 100 1.00 80 90 0,75 

Nilai Rata-Rata (Mean) 42.07 77,5 0,61 53,5 62,83 0,07 

Modus (Mo) 53,00 100 1.00 70 80 -0.1 

Median (Me) 48 80 0,64 59 64 0,07 

Varians (S2) 404,69 529,97 0,15 474,27 256,15 0,25 

Standar Deviasi (s) 20,12 23,02 0,39 21,78 16 0,50 

                                                                  (Sumber: Lampiran 26 Hal 166) 

 Tabel 4.4 menunjukan hasil analisis statistik deskriptif hasil belajar 

siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol test sebelum dan test 

melakukan proses pembelajaran dengan menerapkan model bebelajaran. 
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Nilai hasil belajar siswa terendah kelas eksperimen sebelum di terapkan 

model pembelajaran adalah 10 sedangkan nilai hasil belajar siswa test 

setelah melakukan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

blended learning berbantuan permainan tradisional kasede-sede sebesar 

33. Jadi N-Gain terendah kelas kontrol sebesar -0,175. Untuk kelas kontrol, 

nilai terendah pada hasil belajar sebelum diterapkan model pembelajaran 

sebesar 17 sedangkan setelah melakukan proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran blended learning nilai hasil belajar 

terendah adalah 33. Total N-Gain nilai terendah kelas kontrol adalah -1,35. 

Untuk nilai tertinggi kelas eksperimen memperoleh nilai 67 di sebelum 

melakukan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

blended learning berbantuan permainan tradisional kasede-sede dan nilai 

tertinggi selah di terapkan model pembelajaran blended learning 

berbantuan permainan tradisional kasede-sede pada materi bangun datar 

adalah 100 dengan nilai N-Gain sebesar 1,00. Nilai tertinggi sebelum 

diterapkan model pembelajaran blended learning di kelas kontrol sebesar 

80 sedangkan setelah melakukan proses pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran blended learning materi bangun datar 

adalah sebesar 90 dengan nilai N-Gain sebesar 0,75. Nilai rata-rata kelas 

eksperimendi sebelum diterapkan model pembelajaran blended learning 

berbantuan permainan tradisional kasede-sede yaitu sebesar 42,07 dan 

setelah diterapkan model pembelajaran blended learning berbantuan 

permainan tradisional kasede-sede pada materi bangun datar sebesar 77,5 

dengan nilai N-Gain sebesar 0,61. Sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol 
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di sebelum diterapkan model pembelajaran blended learning sebesar 53,5 

dan nilai sesudah diterapkan model pembelajaran blended learning sebesar 

62,83 dengan nilai N-Gain sebesar 0,07. 

 Selanjutnya nilai hasil belajar siswa diklasifikasikan kedalam 

beberapa kategori berdasarkan perolehan N-Gain. Frekuensi serta 

persentase tiap ketegori minat belajar berdasarkan N-Gain dapat dilihat 

pada Tabel 4.5 dibawah ini: 

 

 

 

Tabel 4.5. Frekuensi dan Kategori Hasil Belajar Kelas eksperimen 
dan Kontrol Berdasarkan N-Gain 

Kelas 

Perolehan N-Gain 

Frekuensi Persentase (%) 

Tinggi Sedang Rendah Tinggi Sedang Rendah 

Eksperimen 5 6 3 35.71 42.86 21.43 

Kontrol 2 4 17 8.7 17.39 73.91 

                                                      (Sumber: Lampiran 23 Hal 135) 

 Tabel 4.5 menunjukan perolehan N-Gain hasil belajar matematika 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di kelas eksperimen terbukti paling 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dapat dilihat berdasarkan 

kategorisasi nilai N-Gain. Nilai kategorisasi berdasarkan nilai N-Gain 

tertinggi pada indikator tertentu, menujukan bahwa siswa mampu 

mengerjakan soal pada indikator tesebut dengan baik dan memiliki hasil 

belajar matematika pada materi bangun datar. 
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 Adapun klasifikasi dan persentase nilai hasil belajar siswa pada test 

sebelum dan test sesudah kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat 

pada Tabel berikut ini. 

Tabel 4.6 Kriteria Persentase Nilai Hasil Belajar Matematika Test 
Sebelum dan Sesudah Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

No Klasifikasi Nilai 

Test Sebelum Test Sesudah 

Eksperimen Kontrol Eksperimen Kontrol 
 

F % F % F % F %  

1 Sangat Baik 88 - 100 - - - - 5 35.71 1 4.35  

2 Baik 74 - 87 - - 3 13.04 4 28.57 4 17.4  

3 Cukup 60-73 3 21.4 8 34.78 3 21.43 8 34.8  

4 Perlu Bimbingan < 60 11 78.6 12 52.17 2 14.29 10 43.5  

Total 14 100 23 100 14 100 23 100  

                                                         (Sumber: Lampiran 23 Hal 135) 

 Tabel 4.6. menunjukan frekuensi dan presentasi kategori hasil 

belajar matematika siswa kelas eksperimen dan kontrol sebelum 

diterapkan model pembelajaran. Di kelas eksperimen terbukti paling 

berpengaruh proses pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran blended learning berbantuan permainan tradisional 

kasede-sede terhadap hasil belajar dapat diliahat berdasarkan 

klasifikasi nilai hasil belajar siswa. Nilai hasil belajar tertinggi pada 

indikator tetentu, menunjukan bahwa siswa mampu mengerjakan soal 

pada indikator tesebut dengan baik dan memiliki hasil belajar 

matematika pada materi bangun datar yang baik pula sehingga 

memperoleh hasil belajar yang sangat tinggi. 

 Data hasil belajar matematika siswa pada test sebelum dan sesudah 

kelas eksperimen dan kontrol juga di sajikan dalam bentuk grafik bawah ini: 
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Gambar 4.2. Grafik Kriteria Persentase Hasil Belajar Matematika Test 
Sebelum dan Sesudah Kelas Eksperimen dan Kelas 
Kontrol 

 

 Berdasarkan gambar 4.2 frekuensi dan kategorisasi hasil belajar 

kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum dan sesudah di terapkan 

model pembelajaran terbukti terdapat peningkatan hasil belajar di kelas 

eksperimen pada test sesudah diterapkan model pembelajaran blended 

learning berbantuan permainan tradisional kasede-sede dengan hasil 

belajar terdapat 5 siswa dengan persentase (35,71%). Selanjutnya di ikuti 

nilai test hasil belajar sesudah di terapkan model pembelajaran pada kelas 

kontrol, test sebelum dilakukan pembelajaran dengan model pembelajaran 

kontrol dan test sebelum dilakukan pembelajaran di kelas eksperimen. 

2. Analisis Statistik Inferensial 

a. Pengujian Prasyarat Analisis 

 Syarat yang Harus dipenuhi sebelum dilakukan pengujian terhadap 

hipotesis adalah melakukan pengujian prasarat analisis, yaitu uji normalitas 

dan uji homogenitas. 

1) Uji Normalitas 
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a) Minat Belajar Siswa 

 Uji normalitas pada minat belajar siswa dilakukan untuk 

mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi dengan baik atau 

tidak. Uji normalitas pada penelitian ini mengunakan statistik Kolmogrov 

Smirnov dihitung menggunakan SPSS 21 dengan kriteria jika nilai Sig 

(Signifikansi) 5 %, pada test minat belajar sebelum dan setelah 

diterapkan model pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dapat diliat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Minat Belajar 

Tests of Normality 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Minat 
Belajar 

Pretest Kelas 
Eksperimen .131 14 .200* .951 14 .571 

Posttest 
Kelas 
Eksperimen 

.364 14 .000 .651 14 .000 

Pretest Kelas 
Kontrol 

.164 23 .109 .888 23 .015 

Pretest Kelas 
Kontrol 

.144 23 .200* .907 23 .035 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

  Berdasarkan perhitungan uji normalitas sebelum dan sesudah 

diterapkan model pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol pada test minat belajar didapat nilai signifikansi 0,571 dan 0,000 

pada kelas eksperimen sedangkan pada kelas kontrol didapat nilai 

signifikansi 0,015 dan 0,035. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

data tidak terdistribusi normal karna nilai signifikansi lebih kecil dari 

pada 0,05. 

b) Hasil Belajar Siswa 
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  Uji normalitas pada hasil belajar dilakukan untuk mengetahui 

apakah data yang diperoleh berdistribusi dengan baik atau tidak. Uji 

normalitas pada penelitian ini menggunakan statistik Kolmogrov 

Smirnov dihitung menggunakan SPSS 21 dengan kriteria jika nilai 

Sig (Signifikansi) 5%, pada test hasil belajar sebelum dan setelah 

diterapkan model pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dapat diliat pada Tabel 4.8 dibawah ini: 

Tabel 4.8. Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan 
Kelas Kontrol 

Tests of Normality 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Hasil Belajar Pretest Kelas 

Eksperimen .207 14 .108 .900 14 .112 

Posttest 
Kelas 
Eksperimen 

.193 14 .167 .845 14 .019 

Pretest Kelas 
Kontrol 

.218 23 .006 .893 23 .018 

Pretest Kelas 
Kontrol 

.136 23 .200* .954 23 .361 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

  Berdasarkan perhitungan uji normalitas sebelum dan sesudah 

diterapkan model pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol pada test hasil belajar didapat nilai signifikansi 0,112 dan 0,019 

pada kelas eksperimen sedangkan pada kelas kontrol didapat nilai 

signifikansi 0,018 dan 0,362. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

data tidak terdistribusi normal karna nilai signifikansi lebih kecil dari 

pada 0,05. 

2) Uji Homogenitas 

a) Minat Belajar 
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  Hasil uji homogenitas sebelum dan sesudah diterapkan model 

pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol di hitung 

menggunakan SPSS 21 didapatkan hasil seperti Tabel 4.9 dibawah 

ini: 

 

 

Tabel 4.9 Hasil Uji Homogenitas minat Belajar  

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
Minat Belajar Based on Mean .874 3 70 .459 

Based on Median .836 3 70 .478 
Based on Median 
and with adjusted 
df 

.836 3 53.075 .480 

Based on trimmed 
mean 

.797 3 70 .499 

 Minat belajar siswa uji F menggunakan bantuan SPSS 21 

diperoleh nilai sig sebesar 0,499 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa varian kelompok kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 

sama dan homogen. 

b. Hasil belajar 

  Uji homogenitas menggunakan SPSS 21 didapatkan hasil 

seperti tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Homogenitas Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan 
Kontrol  

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
Hasil Belajar Based on Mean 1.804 3 70 .154 

Based on Median 1.384 3 70 .255 
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Based on Median 
and with adjusted 
df 

1.384 3 64.974 .256 

Based on trimmed 
mean 

1.743 3 70 .166 

 Hasil uji homogenitas hasil belajar siswa di uji menggunakan 

bantuan SPSS 21 diperoleh nilai sig sebesar 0,166 > 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa varian kelompok kelas eksperimen dan 

kelas kontrol adalah sama atau homogen. 

 

 

3) Pengujian Hipotesis 

a. Minat Belajar  

 Pengujian hipotesis statistic nonparametris mengunakan uji chi 

kuadrat (x2) diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.11. Uji Hipotesis Statistik Nonparametris (X2) Minat 
Belajar 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-
Square 

37.000a 19 .008 

Likelihood Ratio 49.082 19 .000 

Linear-by-Linear 
Association 

5.211 1 .022 

N of Valid Cases 37     

a. 40 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .38. 

 Berdasarkan perolehan perhitungan dengan uji statistik 

nonparametris pada minat belajar siswa mengunakan uji chi kuadrat 

(x2) taraf sig. 0,05, maka untuk pengujian hipotesis: 
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H0 : Tidak ada pengaruh model pembelajaran blended learning 

berbantuan permainan tradisional kasede-sede terhadap 

minat belajar siswa. 

H1 : Ada pengaruh model pembelajaran blended learning 

berbantuan permainan tradisional kasede-sede terhadap 

minat belajar siswa. 

  H0 ditolak jika Asymp. Sig (2-sided) < 0,05 selanjutnya 

dengan pengolaan data menggunakan SPSS diperoleh Sig (2-sided) 

0,008 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat 

disimpulkan ada pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran 

blended learning berbantuan permainan tradisional kasede-sede 

terhadap minat belajar siswa. 

b. Hasil Belajar 

 Pengujian hipotesis statistik nonparametris mengunakan uji 

chi kuadrat (x2) diperoleh pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12. Uji Hipotesis Statistik Nonparametris Chi 
Kuadrat (X2) Hasil Belajar 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 25.460a 12 .013 

Likelihood Ratio 33.976 12 .001 

Linear-by-Linear 
Association 5.048 1 .025 

N of Valid Cases 37     

a. 26 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .38. 
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 Berdasarkan perolehan perhitungan dengan uji statistik 

nonparametris pada hasil belajar siswa mengunakan uji chi kuadrat 

(x2) taraf sig. 0,05, maka untuk pengujian hipotesis: 

H0 : Tidak ada pengaruh model pembelajaran blended learning 

berbantuan permainan tradisional kasede-sede terhadap 

hasil belajar siswa. 

H1 : Ada pengaruh model pembelajaran blended learning 

berbantuan permainan tradisional kasede-sede terhadap 

hasil belajar siswa 

 H0 ditolak jika Asymp. Sig (2-sided) < 0,05 selanjutnya dengan 

pengolaan data menggunakan SPSS diperoleh Sig (2-sided) 0,013 

< 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat 

disimpulkan ada pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran 

blended learning berbantuan permainan tradisional kasede-sede 

terhadap hasil belajar siswa. 

B. Pembahasan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran blended lerning berbantuan permainan tradisional kasede-

sede terhadap minat dan hasil belajar matematika materi bangun datar di 

kela IV SD Gugus 1 Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton. Dalam 

penelitian ini, peneliti membandingkan minat belajar dan hasil belajar 

matematika materi bangun datar siswa yang diberi model pembelajaran 

blended learning berbantuan permainan tradisional kasede-sede pada 
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materi bangun datar di kelas eksperimen dengan siswa yang diberi model 

pembelajaran blended learning materi bangun datar dikelas kontrol 

1. Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning Berbantuan 

Permainan Tradisional Kasede-sede Terhadap Minat belajar 

Matematika 

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif data minat belajar matematika 

siswa diperoleh nilai rata-rata N-Gain pada kelas eksperimen 

menggunakan blended learning berbantuan permainan tradisional kasede-

sede lebih tinggi dari pada nilai test sudah melakukan (trietmen) perlakuan 

yaitu dari pada kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran 

blended learning. Selain itu, hasil pengelompokan siswa kedalam beberapa 

ketegori minat belajar di posttest menunjukan bahwa kelas eksperimen 

memperoleh kategori ‘’ sangat tinggi’’ yang lebih tinggi dari pada kelas 

kontrol. Sama halnya pada pengelompokan siswa berdasarkan perolehan 

N-Gain kategori ‘’tinggi dan sedang’’, persentase kelas eksperimen lebih 

tinggi dari pada kelas kontrol. Hal ini menunjukan bahwa siswa yang diajar 

dengan model pembelajaran blended learning berbantuan permaian 

tradisional memiliki minat belajar yang lebih tinggi dari pada siswa yang 

diajar tanpa menggunakan pembelajaran blended learning. Hasil penelitian 

ini didukung oleh beberapa penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Ramadhani et al., (2020).  dengan judul penelitian” Model Permainan 

Tradisional Untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Anak Sekolah Dasar’. 

Dimana pada hasil penelitiannya menujukkan bahawa keterampilan sosial 

yang ada di sana masih dikatakan cukup dengan rata-rata keterampilan 
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sosial 74 %. Pada siklus yang kedua kriteria keterampilan sosial bisa 

dikatakan baik dengan rata-rata persentase yang diperoleh sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model permainan tradisional dapat meningkatkan 

keterampilan sosial anak. 

Hal ini membuktikan bahwa siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran blended learning berbantuan permainan tradisional pada 

pelajaran memiliki minat belajar yang lebih tinggi dari pada siswa yang 

diajar tanpa menggunakan model pembelajaran blended learning. 

 

2. Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning Berbantuan 

PermainanTradisional Kasede-sede Terhadap Hasil belajar 

Matematika 

  Berdasarkan hasil analisis deskriptif data hasil belajar matematika 

siswa diperoleh bahwa nilai rata-rata N-Gain pada kelas eksperimen lebih 

tinggi dari pada kelas kontrol. Setelah siswa dikelompokkan dalam 

beberapa kategori hasil belajar, terlihat bahwa pada hasil posttest kategori 

‘’sangat baik’’ persentase kelas eksperiemen lebih tinggi dari pada kelas 

kontrol. Sama halnya pada pengelompokan siswa berdasarkan perolehan 

N-Gain kategori ‘’baik dan cukup’’ persentase kelas eksperimen lebih tinggi 

dari pada kelas kontrol. Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa 

penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa model pembelajaran 

blended learning berbantuan permainan tradisional memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa  hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningsih, Supandi and Ariyanto, 
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(2019), dengan judul “ Desain Etnomatematika pada Permainan Congklak 

Berbasis Blended Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir 

Kreatif Siswa SMP”. Dimana berdasarkan analisis akhir dengan 

menggunakan uji t diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif kelas eksperimen lebih baik dari rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif kelas kontrol. Jadi penggunaan desain pembelajaran 

permainan congklak berbasis blended learning untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi relasi dan fungsi dikatakan 

layak digunakan dalam pembelajaran dan efektif untuk mencapai 

ketuntasan belajar siswa. 

  Hal ini membuktikan bahwa siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran blended learning berbantuan permainan tradisional pada 

pelajaran memiliki hasil belajar yang lebih tinggi dari pada siswa yang diajar 

tanpa menggunakan model pembelajaran blended learning. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai pengaruh penggunaan model pembelajaran blended lerning 

berbantuan permainan tradisional kasede-sede pada materi bangun datar, 

maka dapat disimpulkan: 

1. Minat belajar yang ada di kelas kontrol sebelum menggunakan model 

pembelajaran blended learning memperoleh nilai rata-rata siswa 87 

sedangkan sesudah diberikan perlakuan dengan menerapkan model 

pembelajaran blended learning nilai rata-rata mengalami penurunan 

yaitu 86 dengan nilai rata-rata N-Gain 0,001, hal ini membuktikan bahwa 

penerapan model pembelajaran blended learning pada kelas kontrol 

tidak efektif digunakan dalam meningkatkan minat belajar matematika 

siswa kelas IV SD Gugus 1 Kecamatan Wolowa. 

2. Minat belajar yang ada di kelas eksperimen sebelum menggunakan 

model pembelajaran blended learning berbantuan permainan tradisional 

kasede-sede memperoleh nilai rata-rata siswa adalah 81 dan sesudah 

diberikan perlakuan dengan menerapkan model pembelajaran blended 

learning berbantuan permainan tradisional kasede-sede nilai rata-rata 

mengalami peningkatan yaitu 91, dengan nilai rata-rata N-Gain 0,01. 

Berdasarkan nilai rata-rata sebelum dan sesudah di terapkan model 

pembelajaran blended learning berbantuan permainan tradisional, 
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membuktikan bahwa model pembelajaran blended learning berbantuan 

permainan tradisional kasede-sede sangat efektif diterapkan untuk 

meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas IV SD Gugus 1 

Kecamatan Wolowa. 

3. Terdapat perbedaan minat belajar matematika materi bangun datar pada 

siswa kelas IV Gugus 1 kecamatan Wolowa yang di ajar menggunakan 

model pembelajaran blended learning berbantuan permainan tradisional 

kasede-sede dengan model pembelajaran blended learning pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang dibuktikan dengan uji chi kuadrat 

yaitu pada minat belajar siswa di peroleh nilai signifikansi sebesar 0,008 

< 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat pengaruh model 

pembelajaran blended learning berbantuan permainan tradisional 

kasede-sede terhadap minat belajar siswa. 

4. Terdapat perbedaan hasil belajar matematika materi bangun datar pada 

siswa kelas IV Gugus 1 kecamatan Wolowa yang di ajar menggunakan 

model pembelajaran blended learning berbantuan permainan tradisional 

kasede-sede dengan model pembelajaran blended learning pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang dibuktikan dengan uji chi kuadrat 

yaitu pada minat belajar siswa di peroleh nilai signifikansi sebesar 0,013 

< 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat pengaruh model 

pembelajaran blended learning berbantuan permainan tradisional 

kasede-sede terhadap hasil belajar siswa. 

 

B. Saran 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah, pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

yang tepat sesuai dengan lingkungan serta karakteristik siswa dapat 

meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, adanya penelitian yang lebih lanjut dengan 

sasaran minat dan hasil belajar siswa yang lebih luas serta bervariasi 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

MATEMATIKA KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan  : SD/MI 
Kelas / Semester  :  4 /2 
Pelajaran                : Bangun Datar 
Sub Pelajaran      : Mengenal Bangun Datar 
Pertemuan  : 1 ( Daring ) 
Alokasi waktu            : 2 JP  
 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru 

dan tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang  dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegipanjang, 

dan segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar pangkat dua. 

C. Tujuan 

 Melalu penjelasan guru siswa mampu memahami arti  dari bangun 

datar. 

 Melalu penjelasan guru siswa mampu menjelaskan tentang macam-

macam bangun datar. 
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 Melalui diskusi dan pengamatan siswa mampu mengidentifikasi 

berbagai bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. 

 Melalu penjelasan guru siswa mampu menyebutkan sifat-sifat dari 

persegi, persegi panjang, dan segitiga. 

 Melalu penjelasan guru siswa mampu memahami rumus-rumus dari 

persegi, persegi panjang, dan segitiga. 

 

D. Model Dan Metode Pembelajaran  

 Model Pembelajaran :

  

Blended learning berbantuan permainan 

tradisional kasede-sede 

 Model Pembelajaran :

  

ceramah, diskusi, penugasan, tanya 

jawab dan pengamatan.  

 

A. Kegiatan Pembelajaran  

No 

Langkah-langkah Pembelajaraan  

Kegiatan Pembelajaran Daring 

Pendahuluan (15 Menit) 

Guru Siswa 

1. Guru mengajak peserta didik untuk 

berdoa sebelum pelajaran.Religius 

Siswa ikut berdoa bersama 

nsebelum pelajaran dimulai 

2. Melalui Grup WA Guru memberi peserta 

didik contoh dalam kehidupan yang 

berkaitan bangun datar  

Siswa menerima contoh yang dib 

erikan oleh guru 

3. Melalui Grup WA Guru membantu peserta 

didik dalam merencanakan dan 

menyiapkan kegiatan pembelajaran 

tentang bangun datar 

Siswa merencanakan dan 

menyiapkan kegiatan tentang 

bangun ruang dengan dibantu 

oleh guru 

4. Melalui Grup WA Guru membimbing 

peserta didik untuk mempersiapkan hal-

hal yang diperlukan untuk melakukan 

Sisw amenerima bimbingan dan 

mempersiapkan kegiatan 
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Kegiatan pembelajaran tentang Bangun 

Datar 

npembelajaran tentang bangun 

ruang 

5 Melalui Grup WA Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran kepada peserta didik 

tentang bangun datar. Motivasi 

Siswa menerima penjelasan 

tentang tujuan pembelajaran 

Kegiatan Inti (45 Menit) 

Permainan Kasede-sede 

No Guru Siswa 

1 Melalui   Grup WA, Guru membimbing 

peserta didik untuk siap menyimak 

pembelajaran. Collaboration 

Siswa menerima bimbingan guru 

untuk menyimak pembelajaran  

2. 
Melalui Grup WA Guru  membagikan 

materi bangun datar (pengertian dan sifat 

bangun datar) 

Siswa membaca materi bangun 

datar (pengertian dan sifat 

bangun datar) yang di bagikan 

melalui WA Grup 

3. Guru menyiapkan arena permainan 

kasede-sede yang di kemas dalam bentuk 

video yang dibagikan melalui WA Grup. 

Siswa mengamati video 

permainan kasede-sede dan 

membuat kreasi arena permainan 

kasede-sede dalam bentuk 

rekaman vidio serta menyebutkan 

macam-macam bangun datar dan 

rumus menentukan keliling 

bangun datar yang terdapat pada 

arena permainan kasede-sede 

dan di kirim melalui WA grup 

sebagai tugas 

4 Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang materi 

bangun datar (pengertian dan sifat bangun 

datar) 

Siswa bertanya tentang materi 

yang belum dipahami 
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7. Guru memberikan penjelasan tentang 

pertanyaan siswa 

Siswa menerima penjelasan 

tentang materi 

8. 
Guru memberikan tugas kepada siswa 

Siswa mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru 

Kegiatan Penutup (10 Menit) 

No Guru Siswa 

1 Melalui Grup WA Guru merefleksikan hasil 

pembelajaran tentang Bangun Datar 

Siswa menerima pemaparan 

tentang bangun datar 

2. Melalui Grup WA, Guru melakukan 

evaluasi tentang Bangun Datar 

Siswa mengerjakan tugas 

evaluasi yang diberikan oleh guru 

3. Melalui Grup WA, Guru menginformasikan 

materi selanjutnya, yaitu menghitung 

keliling bangun datar. 

Siswa menerima penjelasan guru 

tentang materi selanjutnya 

4. Melalui Grup WA guru meminta siswa 

untuk memimipin doa penutup 

pembalajaran 

Siswa berdoa usai pembelajaran  

Alat : HP Android/Laptop, bahan ajar materi bangun datar 

Bahan : Paket data / wifi, video tradisional permainan kasede-sede 

 

PENILAIAN 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru 

untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil 

penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil 

belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap 

materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan dan praktek/unjuk presentasi; 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

…………………,............... 

Guru Matematika Kelas 4, 
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……………………………… 

NIP. ………………………… 

 

 

……………………………… 

NIP…………………………. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

MATEMATIKA KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan  : SD/MI 
Kelas / Semester  :  4 /2 
Pelajaran                 : Bangun Datar 
Sub Pelajaran      : Menghitung Keliling Bangun Datar (Persegi) 
Pertemuan  : 2 (Luring) 
Alokasi waktu          : 2 JP  
 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegipanjang, 

dan segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar pangkat dua. 

 

C. Tujuan 

 Siswa mampu memahami arti dari keliling bangun datar. 

 Siswa mampu memahami rumus-rumus keliling dari persegi, persegi 

panjang dan segitiga 

 Siswa mampu menggunakan rumus untuk menentukan keliling 

(persegi,persegi panjang, dan segitiga). 
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 Siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang melibatkan 

keliling (persegi, persegi panjang, dan segitiga). 

 

D.  Model Dan Metode Pembelajaran  

 Model Pembelajaran :

  

Blended learning berbantuan permainan 

tradisional kasede-sede 

 Model Pembelajaran :

  

ceramah, diskusi, penugasan, tanya 

jawab dan pengamatan.  

 

E. Kegiatan Pembelajaran 

No 

Langkah-langkah Pembelajaraan  

Kegiatan Pembelajaran Luring 

Pendahuluan (15 Menit) 

Guru Siswa 

1. Guru memulai pembelajaran dibuka dengan 

salam, menanyakan kabar dan memberi 

motivasi kepada siswa untuk mengikuti 

pembelajaran (Religius, Integritas) 

Siswa menjawab salam dan 

pertanyaan yang diajukan guru 

2. Guru meminta salah satu siswa untuk 

memimpin doa 

Salah seorang siswa memimpin 

doa dan mengikuti anjuran guru 

3. Guru memberi motovasi kepada siswa agar 

semangat dalam mengiktui pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

Siswa mennyimak arahan guru 

berupa motivasi untuk semangat 

dalam belajar 

4 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

materi yang akan dipelajari (Motivasi) 

Siswa menerima materi berupa 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 

Kegiatan Inti (45 Menit) 

Permainan Kasede-sede 

No Guru Siswa 
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1 
Guru memberikan penjelasan tentang 

menghitung keliling bangun datar 

Siswa menyimak penjelasan guru 

tentang menghitung keliling 

bangun datar 

2. Guru membagikan materi dan contoh 

tentang keliling bangun datar. (Literasi) 

Siswa membaca materi tentang 

keliling bangun datar. (Literasi) 

 

3. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang materi yang 

telah disampaikan oleh guru 

Siswa mengajukan pertanyaan 

kepada guru tetang materi 

Keliling bangun datar yang belum 

dipahami 

4 Permainan kasede-sede 

Guru mengarahkan siswa untuk 

mengambar arena permainan kasede-sede 

di halaman sekolah. 

Permainan Kadesede-sede 

Siswa mengambar arena 

permainan kasede-sede halaman 

sekolah 

 

5. 

Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok 

Siswa mencari kelompoknya dan 

menyesuaikan dalam 

kelompoknya 

6. Guru mengarahkan siswa untuk 

mempersiapkan gajo 

Siswa menyiapkan gajo untuk 

melakukan permainan 

7. Guru membagi siswa berdasarkan 

kelompok setelah hopimpa 

Siswa melakukan hompimpa 

untuk menentukan siswa dari 

kelompok mana yang akan 

melakukan permainan terlebih 

dahulu 

8. Guru mengawasi kegiatan siswa dalam 

proses permainan tersebut 

 

Siswa melemparkan gaco ke 

dalam arena permainan kasede-

sede lalu menyebutkan nama dan 

menentukan keliling bangun datar 

tersebut, jika siswa tersebut tidak 
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mampu menyebutkannya maka, 

siswa tersebut dinyatakan hangus 

atau digantikan oleh siswa lain 

untuk melajutkan permainan 

9. Guru membimbing dan memberikan 

pembenaran serta penguatan pada siswa 

Siswa menerima arahan dan 

motivasi guru berupa penguatan 

10 Guru menanyakan bahwa siswa telah 

paham tentang kegiatan yang telah 

dilakukan 

Siswa bertanya tentang materi 

yang belum dipahami 

11. Guru menuntun siswa untuk menulis 

kesimpulan pada buku siswa setelah 

melakukan permainan kasede-sede. 

Siswa menyimpulkan 

pembelajaran dengan tuntunan 

guru 

12. Guru menunjuk beberapa siswa untuk 

menuliskan hasil pekerjaanya didepan kelas 

secara bergantian 

Siswa menulis hasil 

pembelajarannya di depan kelas 

secara bergantian sesuai arahan 

guru 

13. Guru menunjuk beberapa siswa untuk 

mempresentasikan secara lisan kepada 

teman-temanya tentang menghitung luas 

dan bangun datar (Comunicatian) 

Siswa menyampaikan manfaat 

dari permainan kasede-sede 

terhadap materi bangun datar 

yang telah dipelajari secara lisan 

di depan teman dan guru. 

Kegiatan Penutup (10 Menit) 

No Guru Siswa 

1 Guru mengarahkan siswa untuk membuat 

kesimpulan  

Siswa membuat kesimpulan 

(integritas) 

2. Guru Kembali mmeberikan motivasi dan 

kesimpulan akhir pembelajaran  

Siswa menyimak motivasi dan 

kesimpulan akhir pembelajaran 

3. Guru memberikan LKPD kepada siswa 

untuk dikerjakan 

Siswa menerima LKPD dari Guru 
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4. Guru mereflesikan apa yang telah 

dipelajajari 

Peserta didik bersama guru 

melakukan refleksi apa yang telah 

dipelajari. (collaborative). 

5. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama. 

(religious) 

Siswa dan guru berdoa bersama 

sebagai penutup pembelajaran. 

Alat : Bahan ajar materi bangun datar 

 

PENILAIAN 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru 

untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil 

penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil 

belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi 

ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes 

pengetahuan dan praktek/unjuk kerja sesuai dengan rubrik penilaian. 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

……………………………… 

NIP. ………………………… 

…………………,    ............... 

Guru Matematika Kelas 4. 

 

 

……………………………… 

NIP…………………………. 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

MATEMATIKA KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan  : SD/MI 
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Kelas / Semester  :  4 /2 
Pelajaran                : Bangun Datar 
Sub Pelajaran      : Menghitung Keliling Bangun Datar (Persegi) 
Pertemuan  : 3 (Daring) 
Alokasi waktu          : 2 JP  
 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegipanjang, 

dan segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar pangkat dua. 

 

C. Tujuan 

 Siswa mampu memahami arti dari keliling bangun datar. 

 Siswa mampu memahami rumus-rumus keliling dari persegi, persegi 

panjang dan segitiga 

 Siswa mampu menggunakan rumus untuk menentukan keliling 

(persegi,persegi panjang, dan segitiga). 

 Siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang melibatkan 

keliling (persegi, persegi panjang, dan segitiga). 
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D.  Model Dan Metode Pembelajaran  

 Model Pembelajaran :

  

Blended learning berbantuan permainan 

tradisional kasede-sede 

 Model Pembelajaran :

  

ceramah, diskusi, penugasan, tanya 

jawab dan pengamatan.  

 

E. Kegiatan Pembelajaran 

 

No 

Langkah-langkah Pembelajaraan  

Kegiatan Pembelajaran Daring 

Pendahuluan (15 Menit) 

Guru Siswa 

1. Melalui Grup WA, Guru mengajak peserta 

didik untuk berdoa sebelum pelajaran. 

Religius 

Siswa ikut berdoa bersama 

sebelum pelajaran dimulai 

2. Melalui Grup WA Guru memberi peserta 

didik contoh dalam kehidupan yang 

berkaitan keliling bangun datar (persegi)  

Siswa menerima contoh yang 

diberikan oleh guru 

3. Melalui Grup WA Guru membantu peserta 

didik dalam merencanakan dan 

menyiapkan kegiatan pembelajaran 

tentang keliling bangun datar 

Siswa merencanakan dan 

menyiapkan kegiatan tentang 

bangun ruang dengan dibantu 

oleh guru 

4. Melalui Grup WA Guru membimbing 

peserta didik untuk mempersiapkan hal-

hal yang diperlukan untuk melakukan 

Kegiatan pembelajaran tentang keliling 

Bangun Datar. 

Siswa menerima bimbingan dan 

mempersiapkan kegiatan 

pembelajaran tentang bangun 

ruang 
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5 Melalui Grup WA Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran kepada peserta didik 

tentang bangun datar. Motivasi 

Siswa menerima penjelasan 

tentang tujuan pembelajaran 

Kegiatan Inti (45 Menit) 

Permainan Kasede-sede 

No Guru Siswa 

1 
Guru memberikan penjelasan tentang 

menghitung keliling bangun datar (persegi) 

dan di kaitkan dengan permainan kasede-

sede melalui WA Grup 

Siswa mengamati penjelasan 

guru tentang menghitung keliling 

bangun datar (persegi) melalui 

WA Grup 

 

2. Guru membagikan materi tentang keliling 

bangun datar (persegi) yang dibagikan 

melalui WA Grup. (Literasi) 

Siswa membaca materi tentang 

keliling bangun datar (persegi) 

yang dibagikan melalui WA Grup. 

(Literasi) 

3. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang materi yang 

telah disampaikan oleh guru melalui WA 

Grup. 

Siswa menanyakan materi yang 

belum dipahami 

Permainan Kasede-sede 

1 Melalui WA Grup Guru memberikan latihan 

yang berupa gamabar arena permaian 

kasede-sede dan meminta siswa untuk 

mengitung keliling  

Siswa mencoba berlatih sesuai 

dengan materi latihan yang 

diberikan guru melalui WA Grup 

2 Guru membimbing dan memberikan 

pembenaran dan penguatan pada siswa 

melalui WA grup 

Siswa menerima bimbingan guru 
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3 Guru menanyakan bahwa siswa telah 

paham tentang kegiatan yang akan 

dilakukan melalui WA Grup 

Siswa mengajukan pertanyaan 

tenatng materi yang belum 

dipahami 

4 Guru memberikan beberapa soal kepada 

siswa yang berhubungan dengan 

menghitung keliling bangun datar persegi 

Siswa menyelesaikan soal yang 

diberikan guru 

5 Guru minta siswa untuk membacakan hasil 

pekerjaannya dalam bentuk vidio dan di 

kirim melalui WA grup. 

Siswa membacakan hasil 

pekerjaan yang diberikan guru 

Kegiatan Penutup (10 Menit) 

No Guru Siswa 

1 Melalui Grup WA Guru merefleksikan hasil 

pembelajaran tentang Bangun Datar 

Siswa menerima pemaparan 

tentang bangun datar 

2. Melalui Grup WA, Guru melakukan 

evaluasi tentang Bangun Datar 

Siswa mengerjakan tugas 

evaluasi yang diberikan oleh guru 

3. Melalui Grup WA, Guru menginformasikan 

materi selanjutnya, yaitu menghitung 

keliling bangun datar. 

Siswa menerima penjelasan guru 

tentang materi selanjutnya 

4. Melalui Grup WA guru meminta siswa 

untuk memimipin doa penutup 

pembalajaran 

Siswa berdoa usai pembelajaran  

Alat : HP Android/Laptop, bahan ajar materi bangun datar 

Bahan : Paket data / wifi, video tradisional permainan kasede-sede 

 

PENILAIAN 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru 

untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil 

penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil 

belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap 
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materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan dan praktek/unjuk kerja sesuai dengan rubrik 

penilaian. 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

……………………………… 

NIP. ………………………… 

…………………,    ............... 

Guru Matematika Kelas 4. 

 

 

……………………………… 

NIP…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

MATEMATIKA KELAS EKSPERIMEN 



103 

 

Satuan Pendidikan  : SD/MI 
Kelas / Semester  :  4 /2 
Pelajaran                 : Bangun Datar 
Sub Pelajaran      : Menghitung Keliling Bangun Datar (Persegi Panjang) 
Pertemuan  : 4 (Luring) 
Alokasi waktu          : 2 JP  
 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegipanjang, 

dan segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar pangkat dua 

 

C. Tujuan 

 Siswa mampu memahami arti dari keliling bangun datar. 

 Siswa mampu memahami rumus-rumus keliling dari persegi, persegi 

panjang dan segitiga 

 Siswa mampu menggunakan rumus untuk menentukan keliling 

(persegi,persegi panjang, dan segitiga). 



104 

 Siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang melibatkan 

keliling (persegi, persegi panjang, dan segitiga). 

 

D.  Model Dan Metode Pembelajaran  

 Model Pembelajaran :

  

Blended learning berbantuan permainan 

tradisional kasede-sede 

 Model Pembelajaran :

  

ceramah, diskusi, penugasan, tanya 

jawab dan pengamatan.  

 

E. Kegiatan Pembelajaran 

No 

Langkah-langkah Pembelajaraan  

Kegiatan Pembelajaran Luring 

Pendahuluan (15 Menit) 

Guru Siswa 

1. Guru memulai pembelajaran dibuka dengan 

salam, menanyakan kabar dan memberi 

motivasi kepada siswa untuk mengikuti 

pembelajaran (Religius, Integritas) 

Siswa menjawab salam dan 

pertanyaan yang diajukan guru 

2. Guru mengecek kehadiran siswa Siswa mendengarkan absen oleh 

guru 

3. Memberikan penjelasan tujuan 

pembelajaran yang akan dipelajari 

(Motivasi) 

Siswa mennyimak arahan guru 

berupa motivasi untuk semangat 

dalam belajar 

Kegiatan Inti (45 Menit) 

Permainan Kasede-sede 

No Guru Siswa 

1 Guru memberikan penjelasan tentang 

menghitung keliling (persegi panjang) 

bangun datar 

Siswa mengamati penjelasan 

guru tentang menghitung keliling 

(persegi panjang) bangun datar 
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2. Guru membagikan materi tentang keliling 

datar (persegi panjang). (Literasi) 

Siswa membaca materi tentang 

keliling bangun datar. (Literasi) 

 

3. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang materi yang 

telah disampaikan oleh guru. 

Siswa menanyakan penjelasan 

guru yang belum di pahami 

4 
Guru menayangkan video permainan 

kasede-sede pada pertemuan sebelumnya. 

Siswa diminta melihat kembali 

vidio permainan kasede-sede 

pada pertemuan sebelumnya  

5. Guru mengambar arena permainan kasede-

sede kreasi siswa 

Siswa mengamati guru yang 

menggambar arena kasede-sede 

6. Guru meminta Siswa mengitung persegi 

panjang yang terdapat pada gambar arena 

permainan kasede-sede yang di gambarkan 

oleh siswa serta diminta untuk menentukan 

rumus persegi panjang. 

Siswa mengitung persegi panjang 

yang terdapat pada gambar arena 

permainan kasede-sede yang di 

gambarkan oleh siswa serta 

diminta untuk menentukan rumus 

persegi panjang. 

7. Guru memantau kegiatan siswa untuk 

mengetahui tingkat kesulitan siswa 

Siswa melakukan praktik 

mengukur keliling persegi panjang 

9. Guru memberikan feedback jika siswa 

merasa kesulitan 

Siswa menerima arahan dan 

motivasi guru berupa penguatan 

Kegiatan Penutup (10 Menit) 

No Guru Siswa 

1 Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

(integritas) 

Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan (integritas) 

2. Guru bertanya jawab tentang materi yang 

telah dipelajari. 

Siswa menyimak penjelasan guru 

kembali dan mendengarkan dan 

menjawab pertanyaan guru 
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3. Guru memberikan dan memerikasa LKPD 

kepada siswa untuk dikerjakan  

Siswa menerima LKPD dari Guru 

4. Peserta didik bersama guru melakukan 

refleksi apa yang telah dipelajari. 

(collaborative). 

Peserta didik bersama guru 

melakukan refleksi apa yang telah 

dipelajari. (collaborative). 

5. Guru menutup pelajaran dengan doa 

bersama (religious) 

Siswa dan guru berdoa bersama 

sebagai penutup pembelajaran. 

Alat : Bahan ajar materi bangun datar 

 

PENILAIAN 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru 

untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil 

penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil 

belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi 

ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, 

tes pengetahuan dan praktek/unjuk kerja sesuai dengan rubrik penilaian. 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

……………………………… 

NIP. ………………………… 

…………………,    ............... 

Guru Matematika Kelas 4. 

 

……………………………… 

NIP…………………………. 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

MATEMATIKA KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan  : SD/MI 
Kelas / Semester  :  4 /2 
Pelajaran                 : Bangun Datar 
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Sub Pelajaran      : Menghitung Keliling Bangun Datar (Segitiga) 
Pertemuan  : 5 (Daring) 
Alokasi waktu          : 2 JP  
 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru 

dan tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegipanjang, 

dan segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar pangkat dua 

 

C. Tujuan 

 Siswa mampu memahami arti dari keliling bangun datar. 

 Siswa mampu memahami rumus-rumus keliling dari persegi, persegi 

panjang dan segitiga 

 Siswa mampu menggunakan rumus untuk menentukan keliling 

(persegi,persegi panjang, dan segitiga). 

 Siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang melibatkan 

keliling (persegi, persegi panjang, dan segitiga). 

 

D.  Model Dan Metode Pembelajaran  
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 Model Pembelajaran :

  

Blended learning berbantuan permainan 

tradisional kasede-sede 

 Model Pembelajaran :

  

ceramah, diskusi, penugasan, tanya 

jawab dan pengamatan.  

 

E. Kegiatan Pembelajaran 

No 

Langkah-langkah Pembelajaraan  

Kegiatan Pembelajaran Daring 

Pendahuluan (15 Menit) 

Guru Siswa 

1. Guru memulai pembelajaran dibuka 

dengan salam, menanyakan kabar dan 

memberi motivasi kepada siswa untuk 

mengikuti pembelajaran daring melalui WA 

Grup kelas (Religius, Integritas) 

Siswa menjawab salam dan 

menyimak pengarahan guru 

berupa motovasi, (Religius, 

Integritas) 

2. Guru mengecek kehadiran siswa melai 

WA Grup 

Siswa menyatakan kehadiran 

mereka via WA grup 

3. Memberikan penjelasan tujuan 

pembelajaran yang akan dipelajari 

(Motivasi) 

Siswa menyimak tujuan 

pembelajaran yang dijelaskan 

guru 

Kegiatan Inti (45 Menit) 

Permainan Kasede-sede 

No Guru Siswa 

1 Guru memberikan penjelasan tentang 

menghitung keliling bangun datar 

(segitiga) melalui WA Grup 

Siswa mengamati penjelasan 

guru tentang menghitung keliling 

bangun datar (segitiga) melalui 

WA Grup 
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2. Guru memberikan materi kepada siswa 

yang dibagikan melalui WA Grup. 

(Literasi) 

Siswa membaca materi tentang 

keliling bangun datar (persegi) 

yang dibagikan melalui WA Grup. 

(Literasi) 

3. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang materi yang 

telah disampaikan oleh guru melalui WA 

Grup. 

Siswa menanyakan materi yang 

belum dipahami 

Permainan Kasede-sede 

4 Guru meminta siswa mengamati gambar 

arena permainan kasede-sede yang di 

bagikan oleh guru melalui WA gru 

Siswa mengamati gambar 

kasede-sede yang dibagikan 

guru melalui WA grup 

5. Guru meminta Siswa untuk mengatsir 

bangun segitiga yang terdapat pada 

gambar arena permainan kasede-sede 

dan menentukan rumus menentukan 

keliling perigitiga 

Siswa mengatsir bangun segitiga 

yang terdapat pada gambar arena 

permainan kasede-sede dan 

menentukan rumus menentukan 

keliling perigitiga 

6. Guru memberikan soal menghitung keliling 

persegitiga melalui WA grup 

Siswa mengerjakan soal 

menghitung keliling persegitiga 

7. Guru meminta siswa mengumpulkan hasil 

pekerjannya melalui WA grup 

Siswa mengumpulkan pekerjaan 

yang diberikan guru 

8. Guru membimbing dan memberikan 

pembenaran dan penguatan pada siswa 

melalui WA grup 

Siswa menyimak dan 

memperhatikan hasil koreksi guru 

9. Guru menanyakan bahwa siswa telah 

paham tentang kegiatan yang akan 

dilakukan melalui WA Grup 

Siswa menanyakan kembali 

materi pemvbelajaran yang 

belum dipahami 

Kegiatan Penutup (10 Menit) 

No Guru Siswa 
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1 Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

(integritas) 

Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan 

2. 

Guru menanyakan kembali tentang materi 

yang telah dipelajari. 

Siswa menjawa pertanyaann guru 

tentang materi yang telah 

dipelajari. 

 

3. Guru memberikan LKPD kepada siswa 

untuk dikerjakan yang sudah disediakan di 

WA Grup. 

Siswa menerima penjelasan guru 

tentang materi selanjutnya 

4. 
Guru melakukan refleksi apa yang yang 

telah dipelajari. (collaborative). 

Peserta didik bersama guru 

melakukan refleksi apa yang yang 

telah dipelajari. (collaborative) 

5. Pembelajaran ditutup dengan doa 

bersama. (religius) 

Siswa berdoa bersama 

Alat : HP Android/Laptop, bahan ajar materi bangun datar 

Bahan : Paket data / wifi, video tradisional permainan kasede-sede 

 

PENILAIAN 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru 

untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil 

penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil 

belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi 

ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes 

pengetahuan dan praktek/unjuk kerja sesuai dengan rubrik penilaian. 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

…………………,    ............... 

Guru Matematika Kelas 4. 
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……………………………… 

NIP. ………………………… 

……………………………… 

NIP…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
MATEMATIKA KELAS KONTROL 
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Satuan Pendidikan  : SD/MI 
Kelas / Semester  :  4 /2 
Pelajaran                : Bangun Datar 
Sub Pelajaran      : Mengenal Bangun Datar 
Pertemuan  : 1 ( Daring ) 
Alokasi waktu            : 2 JP  
 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru 

dan tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang  dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegipanjang, 

dan segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar pangkat dua. 

C. Tujuan 

 Melalu penjelasan guru siswa mampu memahami arti  dari bangun 

datar. 

 Melalu penjelasan guru siswa mampu menjelaskan tentang macam-

macam bangun datar. 

 Melalui diskusi dan pengamatan siswa mampu mengidentifikasi 

berbagai bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. 

 Melalu penjelasan guru siswa mampu menyebutkan sifat-sifat dari 

persegi, persegi panjang, dan segitiga. 
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 Melalu penjelasan guru siswa mampu memahami rumus-rumus dari 

persegi, persegi panjang, dan segitiga. 

 

D. Model Dan Metode Pembelajaran  

 Model Pembelajaran : Blended learning  

 Model Pembelajaran :

  

ceramah, diskusi, penugasan, tanya 

jawab dan pengamatan.  

 

B. Kegiatan Pembelajaran  

No 

Langkah-langkah Pembelajaraan  

Kegiatan Pembelajaran Daring 

Pendahuluan (15 Menit) 

Guru Siswa 

1. Guru mengajak peserta didik untuk 

berdoa sebelum pelajaran. Religius 

Siswa ikut berdoa bersama 

sebelum pelajaran dimulai 

2. Melalui Grup WA Guru memberi peserta 

didik contoh dalam kehidupan yang 

berkaitan bangun datar  

Siswa menerima contoh yang dib 

erikan oleh guru 

3. Melalui Grup WA Guru membantu peserta 

didik dalam merencanakan dan 

menyiapkan kegiatan pembelajaran 

tentang bangun datar 

Siswa merencanakan dan 

menyiapkan kegiatan tentang 

bangun ruang dengan dibantu 

oleh guru 

4. Melalui Grup WA Guru membimbing 

peserta didik untuk mempersiapkan hal-

hal yang diperlukan untuk melakukan 

Kegiatan pembelajaran tentang Bangun 

Datar 

Sisw amenerima bimbingan dan 

mempersiapkan kegiatan 

npembelajaran tentang bangun 

ruang 

5 Melalui Grup WA Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran kepada peserta didik 

tentang bangun datar. Motivasi 

Siswa menerima penjelasan 

tentang tujuan pembelajaran 
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Kegiatan Inti (45 Menit) 

No Guru Siswa 

1 Melalui Grup WA, Guru membimbing 

peserta didik untuk siap menyimak 

pembelajaran. Collaboration 

Siswa menerima bimbingan guru 

untuk menyimak pembelajaran 

melalui WA Grup 

2. 

Melalui Grup WA Guru menjelaskan 

penjelasan tentang bangun datar  

Siswa membaca materi bangun 

datar (pengertian dan sifat 

bangun datar) yang di bagikan 

melalui WA Grup 

3 Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang materi 

bangun datar (pengertian dan sifat bangun 

datar) 

Siswa bertanya tentang materi 

yang belum dipahami 

4 Guru memberikan penjelasan tentang 

pertanyaan siswa 

Siswa menerima penjelasan 

tentang materi 

5 
Guru memberikan tugas kepada siswa 

Siswa mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru 

Kegiatan Penutup (10 Menit) 

No Guru Siswa 

1 Melalui Grup WA Guru merefleksikan hasil 

pembelajaran tentang Bangun Datar 

Siswa menerima pemaparan 

tentang bangun datar 

2. Melalui Grup WA, Guru melakukan 

evaluasi tentang Bangun Datar 

Siswa mengerjakan tugas 

evaluasi yang diberikan oleh guru 

3. Melalui Grup WA, Guru menginformasikan 

materi selanjutnya, yaitu menghitung 

keliling bangun datar. 

Siswa menerima penjelasan guru 

tentang materi selanjutnya 

4. Melalui Grup WA guru meminta siswa 

untuk memimipin doa penutup 

pembalajaran 

Siswa berdoa usai pembelajaran  

Alat : HP Android/Laptop, bahan ajar materi bangun datar 
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Bahan : Paket data / wifi,  

PENILAIAN 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru 

untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil 

penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil 

belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap 

materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan dan praktek/unjuk presentasi; 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

……………………………… 

NIP. ………………………… 

…………………,............... 

Guru Matematika Kelas 4, 

 

 

……………………………… 

NIP…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
MATEMATIKA KELAS KONTROL 

 
Satuan Pendidikan  : SD/MI 
Kelas / Semester  :  4 /2 
Pelajaran                 : Bangun Datar 
Sub Pelajaran      : Menghitung Keliling Bangun Datar (Persegi) 
Pertemuan  : 2 (Luring) 
Alokasi waktu          : 2 JP  
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A. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru 

dan tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegipanjang, 

dan segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar pangkat dua. 

 

C. Tujuan 

 Siswa mampu memahami arti dari keliling bangun datar. 

 Siswa mampu memahami rumus-rumus keliling dari persegi, persegi 

panjang dan segitiga 

 Siswa mampu menggunakan rumus untuk menentukan keliling 

(persegi,persegi panjang, dan segitiga). 

 Siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang melibatkan 

keliling (persegi, persegi panjang, dan segitiga). 

 

D.  Model Dan Metode Pembelajaran  

 Model Pembelajaran : Blended learning   

 Model Pembelajaran :

  

ceramah, diskusi, penugasan, tanya 

jawab dan pengamatan.  
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E. Kegiatan Pembelajaran 

No 

Langkah-langkah Pembelajaraan  

Kegiatan Pembelajaran Luring 

Pendahuluan (15 Menit) 

Guru Siswa 

1. Guru memulai pembelajaran dibuka dengan 

salam, menanyakan kabar dan memberi 

motivasi kepada siswa untuk mengikuti 

pembelajaran (Religius, Integritas) 

Siswa menjawab salam dan 

pertanyaan yang diajukan guru 

2. Guru meminta salah satu siswa untuk 

memimpin doa 

Salah seorang siswa memimpin 

doa dan mengikuti anjuran guru 

3. Guru memberi motovasi kepada siswa agar 

semangat dalam mengiktui pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

Siswa mennyimak arahan guru 

berupa motivasi untuk semangat 

dalam belajar 

4 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

materi yang akan dipelajari (Motivasi) 

Siswa menerima materi berupa 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 

Kegiatan Inti (45 Menit) 

No Guru Siswa 

1 
Guru memberikan penjelasan tentang 

menghitung keliling bangun datar 

Siswa menyimak penjelasan guru 

tentang menghitung keliling 

bangun datar 

2. Guru membagikan materi dan contoh 

tentang keliling bangun datar. (Literasi) 

 Siswa membaca materi 

tentang keliling bangun datar. 

(Literasi) 
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3. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang materi yang 

telah disampaikan oleh guru 

Siswa mengajukan pertanyaan 

kepada guru tetang materi 

Keliling bangun datar yang belum 

dipahami 

9. Guru membimbing dan memberikan 

pembenaran serta penguatan pada siswa 

Siswa menerima arahan dan 

motivasi guru berupa penguatan 

10 Guru menanyakan bahwa siswa telah 

paham tentang kegiatan yang telah 

dilakukan 

Siswa bertanya tentang materi 

yang belum dipahami 

11. Guru menuntun siswa untuk menulis 

kesimpulan pada buku siswa setelah 

melakukan. 

Siswa menyimpulkan 

pembelajaran dengan tuntunan 

guru 

12. Guru menunjuk beberapa siswa untuk 

menuliskan hasil pekerjaanya didepan kelas 

secara bergantian 

Siswa menulis hasil 

pembelajarannya di depan kelas 

secara bergantian sesuai arahan 

guru 

13. Guru menunjuk beberapa siswa untuk 

mempresentasikan secara lisan kepada 

teman-temanya tentang menghitung keliling 

bangun datar (Comunicatian) 

Siswa menyampaikan siswa 

secara bergantian 

mempersentasikan hasil 

pekerjaannya didepan kelas 

Kegiatan Penutup (10 Menit) 

No Guru Siswa 

1 Guru mengarahkan siswa untuk membuat 

kesimpulan  

Siswa membuat kesimpulan 

(integritas) 

2. Guru Kembali mmeberikan motivasi dan 

kesimpulan akhir pembelajaran  

Siswa menyimak motivasi dan 

kesimpulan akhir pembelajaran 

3. Guru memberikan LKPD kepada siswa 

untuk dikerjakan 

Siswa menerima LKPD dari Guru 
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4. Guru mereflesikan apa yang telah 

dipelajajari 

Peserta didik bersama guru 

melakukan refleksi apa yang telah 

dipelajari. (collaborative). 

5. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama. 

(religious) 

Siswa dan guru berdoa bersama 

sebagai penutup pembelajaran. 

Alat : Bahan ajar materi bangun datar 

 

PENILAIAN 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru 

untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil 

penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil 

belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi 

ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes 

pengetahuan dan praktek/unjuk kerja sesuai dengan rubrik penilaian. 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

……………………………… 

NIP. ………………………… 

…………………,    ............... 

Guru Matematika Kelas 4. 

 

 

……………………………… 

NIP…………………………. 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
MATEMATIKA KELAS KONTROL 

 
Satuan Pendidikan  : SD/MI 
Kelas / Semester  :  4 /2 
Pelajaran                : Bangun Datar 
Sub Pelajaran      : Menghitung Keliling Bangun Datar (Persegi) 
Pertemuan  : 3 (Daring) 
Alokasi waktu          : 2 JP  
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A. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegipanjang, 

dan segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar pangkat dua. 

 

C. Tujuan 

 Siswa mampu memahami arti dari keliling bangun datar. 

 Siswa mampu memahami rumus-rumus keliling dari persegi, persegi 

panjang dan segitiga 

 Siswa mampu menggunakan rumus untuk menentukan keliling 

(persegi,persegi panjang, dan segitiga). 

 Siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang melibatkan 

keliling (persegi, persegi panjang, dan segitiga). 

 

D.  Model Dan Metode Pembelajaran  

 Model Pembelajaran : Blended learning  
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 Model Pembelajaran :

  

ceramah, diskusi, penugasan, tanya 

jawab dan pengamatan.  

 

E. Kegiatan Pembelajaran 

No 

Langkah-langkah Pembelajaraan  

Kegiatan Pembelajaran Daring 

Pendahuluan (15 Menit) 

Guru Siswa 

1. Melalui Grup WA, Guru mengajak peserta 

didik untuk berdoa sebelum pelajaran. 

Religius 

Siswa ikut berdoa bersama 

sebelum pelajaran dimulai 

2. Melalui Grup WA Guru memberi peserta 

didik contoh dalam kehidupan yang 

berkaitan keliling bangun datar (persegi)  

Siswa menerima contoh yang 

diberikan oleh guru 

3. Melalui Grup WA Guru membantu peserta 

didik dalam merencanakan dan menyiapkan 

kegiatan pembelajaran tentang keliling 

bangun datar 

Siswa merencanakan dan 

menyiapkan kegiatan tentang 

bangun ruang dengan dibantu 

oleh guru 

4. Melalui Grup WA Guru membimbing peserta 

didik untuk mempersiapkan hal-hal yang 

diperlukan untuk melakukan Kegiatan 

pembelajaran tentang keliling Bangun 

Datar. 

Siswa menerima bimbingan dan 

mempersiapkan kegiatan 

pembelajaran tentang bangun 

ruang 

5 Melalui Grup WA Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran kepada peserta didik tentang 

bangun datar. Motivasi 

Siswa menerima penjelasan 

tentang tujuan pembelajaran 

Kegiatan Inti (45 Menit) 

No Guru Siswa 
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1 

Guru memberikan penjelasan tentang 

menghitung keliling bangun datar (persegi) 

melalui WA Grup 

Siswa mengamati penjelasan 

guru tentang menghitung keliling 

bangun datar (persegi) melalui 

WA Grup 

 

2. Guru membagikan materi tentang keliling 

bangun datar (persegi) yang dibagikan 

melalui WA Grup. (Literasi) 

Siswa membaca materi tentang 

keliling bangun datar (persegi) 

yang dibagikan melalui WA Grup. 

(Literasi) 

3. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang materi yang 

telah disampaikan oleh guru melalui WA 

Grup. 

Siswa menanyakan materi yang 

belum dipahami 

4 Guru memberikan latihan melalui WA Grup  Siswa mencoba berlatih sesuai 

dengan materi latihan yang 

diberikan guru melalui WA Grup 

5. Guru membimbing dan memberikan 

pembenaran dan penguatan pada siswa 

melalui WA grup 

Siswa menerima bimbingan guru 

6. Guru menanyakan bahwa siswa telah 

paham tentang kegiatan yang akan 

dilakukan melalui WA Grup 

Siswa mengajukan pertanyaan 

tenatng materi yang belum 

dipahami 

7. Guru memberikan beberapa soal kepada 

siswa yang berhubungan dengan 

menghitung keliling bangun datar persegi 

Siswa menyelesaikan soal yang 

diberikan guru 

8. Guru minta siswa untuk membacakan hasil 

pekerjaannya dalam bentuk vidio dan di 

kirim melalui WA grup. 

Siswa membacakan hasil 

pekerjaan yang diberikan guru 

Kegiatan Penutup (10 Menit) 
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No Guru Siswa 

1 Melalui Grup WA Guru merefleksikan hasil 

pembelajaran tentang Bangun Datar 

Siswa menerima pemaparan 

tentang bangun datar 

2. Melalui Grup WA, Guru melakukan evaluasi 

tentang Bangun Datar 

Siswa mengerjakan tugas 

evaluasi yang diberikan oleh guru 

3. Melalui Grup WA, Guru menginformasikan 

materi selanjutnya, yaitu menghitung keliling 

bangun datar. 

Siswa menerima penjelasan guru 

tentang materi selanjutnya 

4. Melalui Grup WA guru meminta siswa untuk 

memimipin doa penutup pembalajaran 

Siswa berdoa usai pembelajaran  

Alat : HP Android/Laptop, bahan ajar materi bangun datar 

Bahan : Paket data / wifi 

 

PENILAIAN 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru 

untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil 

penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil 

belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap 

materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan dan praktek/unjuk kerja sesuai dengan rubrik 

penilaian. 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

…………………,    ............... 

Guru Matematika Kelas 4. 
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……………………………… 

NIP. ………………………… 

……………………………… 

NIP…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

MATEMATIKA KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan  : SD/MI 
Kelas / Semester  :  4 /2 
Pelajaran                : Bangun Datar 
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Sub Pelajaran      : Menghitung Keliling Bangun Datar (Persegi Panjang) 
Pertemuan  : 4 (Luring) 
Alokasi waktu          : 2 JP  
 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru 

dan tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegipanjang, 

dan segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar pangkat dua 

 

C. Tujuan 

 Siswa mampu memahami arti dari keliling bangun datar. 

 Siswa mampu memahami rumus-rumus keliling dari persegi, persegi 

panjang dan segitiga 

 Siswa mampu menggunakan rumus untuk menentukan keliling 

(persegi,persegi panjang, dan segitiga). 

 Siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang melibatkan 

keliling (persegi, persegi panjang, dan segitiga). 

 

D.  Model Dan Metode Pembelajaran  
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 Model Pembelajaran : Blended learning   

 Model Pembelajaran :

  

ceramah, diskusi, penugasan, tanya 

jawab dan pengamatan.  

 

E. Kegiatan Pembelajaran 

No 

Langkah-langkah Pembelajaraan  

Kegiatan Pembelajaran Luring 

Pendahuluan (15 Menit) 

Guru Siswa 

1. Guru memulai pembelajaran dibuka dengan 

salam, menanyakan kabar dan memberi 

motivasi kepada siswa untuk mengikuti 

pembelajaran (Religius, Integritas) 

Siswa menjawab salam dan 

pertanyaan yang diajukan guru 

2. Guru mengecek kehadiran siswa Siswa mendengarkan absen oleh 

guru 

3. Memberikan penjelasan tujuan 

pembelajaran yang akan dipelajari 

(Motivasi) 

Siswa mennyimak arahan guru 

berupa motivasi untuk semangat 

dalam belajar 

Kegiatan Inti (45 Menit) 

No Guru Siswa 

1 Guru memberikan penjelasan tentang 

menghitung keliling (persegi panjang) 

bangun datar 

Siswa mengamati penjelasan 

guru tentang menghitung keliling 

(persegi panjang) bangun datar 

2. Guru membagikan materi tentang keliling 

datar (persegi panjang). (Literasi) 

Siswa membaca materi tentang 

keliling bangun datar. (Literasi) 
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3. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang materi yang 

telah disampaikan oleh guru. 

Siswa menanyakan penjelasan 

guru yang belum di pahami 

4 Guru memberikan soal latihan terkait materi Siswa mengerjakan soal latihan 

yang diberikan oleh guru 

4 Guru memantau kegiatan siswa untuk 

mengetahui tingkat kesulitan siswa 

Siswa menanyakan hal yang 

belum dipahami pada soal latihan 

5 Guru memberikan feedback jika siswa 

merasa kesulitan 

Siswa menerima arahan dan 

motivasi guru berupa penguatan 

Kegiatan Penutup (10 Menit) 

No Guru Siswa 

1 Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

(integritas) 

Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan (integritas) 

2. Guru bertanya jawab tentang materi yang 

telah dipelajari. 

Siswa menyimak penjelasan guru 

kembali dan mendengarkan dan 

menjawab pertanyaan guru 

3. Guru memberikan dan memerikasa LKPD 

kepada siswa untuk dikerjakan  

Siswa menerima LKPD dari Guru 

4. Peserta didik bersama guru melakukan 

refleksi apa yang telah dipelajari. 

(collaborative). 

Peserta didik bersama guru 

melakukan refleksi apa yang telah 

dipelajari. (collaborative). 

5. Guru menutup pelajaran dengan doa 

bersama (religious) 

Siswa dan guru berdoa bersama 

sebagai penutup pembelajaran. 

Alat : Bahan ajar materi bangun datar 

PENILAIAN 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru 

untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil 

penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil 

belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi 
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ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes 

pengetahuan dan praktek/unjuk kerja sesuai dengan rubrik penilaian. 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

……………………………… 

NIP. ………………………… 

…………………,    ............... 

Guru Matematika Kelas 4. 

 

……………………………… 

NIP…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
MATEMATIKA KELAS KONTROL 

 
Satuan Pendidikan  : SD/MI 
Kelas / Semester  :  4 /2 
Pelajaran                : Bangun Datar 
Sub Pelajaran      : Menghitung Keliling Bangun Datar (Segitiga) 
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Pertemuan  : 5 (Daring) 
Alokasi waktu          : 2 JP  
 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru 

dan tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegipanjang, 

dan segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar pangkat dua 

 

C. Tujuan 

 Siswa mampu memahami arti dari keliling bangun datar. 

 Siswa mampu memahami rumus-rumus keliling dari persegi, persegi 

panjang dan segitiga 

 Siswa mampu menggunakan rumus untuk menentukan keliling 

(persegi,persegi panjang, dan segitiga). 

 Siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang melibatkan 

keliling (persegi, persegi panjang, dan segitiga). 

 

D.  Model Dan Metode Pembelajaran  

 Model Pembelajaran : Blended learning   
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 Model Pembelajaran :

  

ceramah, diskusi, penugasan, tanya 

jawab dan pengamatan.  

 

E. Kegiatan Pembelajaran 

No 

Langkah-langkah Pembelajaraan  

Kegiatan Pembelajaran Daring 

Pendahuluan (15 Menit) 

Guru Siswa 

1. Guru memulai pembelajaran dibuka dengan 

salam, menanyakan kabar dan memberi 

motivasi kepada siswa untuk mengikuti 

pembelajaran daring melalui WA Grup kelas 

(Religius, Integritas) 

Siswa menjawab salam dan 

menyimak pengarahan guru 

berupa motovasi, (Religius, 

Integritas) 

2. Guru mengecek kehadiran siswa melai WA 

Grup 

Siswa menyatakan kehadiran 

mereka via WA grup 

3. Memberikan penjelasan tujuan 

pembelajaran yang akan dipelajari 

(Motivasi) 

 

Siswa menyimak tujuan 

pembelajaran yang dijelaskan 

guru 

Kegiatan Inti (45 Menit) 

No Guru Siswa 

1 Guru memberikan penjelasan tentang 

menghitung keliling bangun datar (segitiga) 

melalui WA Grup 

Siswa mengamati penjelasan 

guru tentang menghitung keliling 

bangun datar (segitiga) melalui 

WA Grup 

2. Guru memberikan materi kepada siswa 

yang dibagikan melalui WA Grup. (Literasi) 

Siswa membaca materi tentang 

keliling bangun datar (persegi) 
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yang dibagikan melalui WA 

Grup. (Literasi) 

3. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang materi yang 

telah disampaikan oleh guru melalui WA 

Grup. 

Siswa menanyakan materi yang 

belum dipahami 

4. Guru memberikan soal menghitung keliling 

persegitiga melalui WA grup 

Siswa mengerjakan soal 

menghitung keliling persegitiga 

5. Guru meminta siswa mengumpulkan hasil 

pekerjannya melalui WA grup 

Siswa mengumpulkan pekerjaan 

yang diberikan guru 

6. Guru membimbing dan memberikan 

pembenaran dan penguatan pada siswa 

melalui WA grup 

Siswa menyimak dan 

memperhatikan hasil koreksi 

guru 

7 Guru menanyakan bahwa siswa telah 

paham tentang kegiatan yang akan 

dilakukan melalui WA Grup 

Siswa menanyakan kembali 

materi pemvbelajaran yang 

belum dipahami 

Kegiatan Penutup (10 Menit) 

No Guru Siswa 

1 Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

(integritas) 

Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan 

2. 

Guru menanyakan kembali tentang materi 

yang telah dipelajari. 

Siswa menjawa pertanyaann 

guru tentang materi yang telah 

dipelajari. 

 

3. Guru memberikan LKPD kepada siswa 

untuk dikerjakan yang sudah disediakan di 

WA Grup. 

Siswa menerima penjelasan guru 

tentang materi selanjutnya 
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4. 

Guru melakukan refleksi apa yang yang 

telah dipelajari. (collaborative). 

Peserta didik bersama guru 

melakukan refleksi apa yang 

yang telah dipelajari. 

(collaborative) 

5. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama. 

(religius) 

Siswa berdoa bersama 

Alat : HP Android/Laptop, bahan ajar materi bangun datar 

Bahan : Paket data / wifi,  

 

PENILAIAN 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru 

untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil 

penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil 

belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi 

ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes 

pengetahuan dan praktek/unjuk kerja sesuai dengan rubrik penilaian. 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

……………………………… 

NIP. ………………………… 

…………………,    ............... 

Guru Matematika Kelas 4. 

 

 

……………………………… 

NIP…………………………. 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3. 

KISI-KISI ANGKET PENELITIAN 
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MINAT BELAJAR SISWA 

Judul Penelitian         : Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning 

Berbantuan Permainan Tradisional Kasede-Sede 

Terhadap Minat dan Hasil Belajar Matematika Materi 

Bangun Datar di Kelas IV Sd Gugus 1 Kecamatan 

Wolowa Kabupaten Buton 

Mata Pelajaran    : Matematika 

Pokok Pembahasan   : Mengenal dan Menghitung keliling Bangun Datar 

Kelas/ Semester         : V /II 

Satuan Pendidikan     : SD 56 Buton 

 

No Indikator Sub Indikator 
No. 
Item 

Jumlah 
Item 

1 Rasa tertarik 

Masuk kelas tepat waktu sebelum 
guru datang 

1 

6 

Menyiapkan buku dan peralatan 
pembelajarn sebelum 
pembelajaran dimulai 

2 

Memiliki catatan lengkap tentang 
pembelajaran matematika 

3 

Memiliki buku pendamping 
tentang pembelajarna matematika 

4 

Tidak perna meningalkan 
pembelajaran di kelas 

5,6 

2 
Perasaan 
senang 

Bersemangat saat pembelajaran 7 

4 
Ceria saat pembelajaran 
berlangsung 

8 

Belajar tanpa paksaan 9,10 

3 Perhatian 

Mendengarkan guru saat 
pembelajaran berlangsung 

11 

4 

Mencataan isi dari pembelajaran 
yang berlangsung 

12 

Memperhatikan pembelajaran 
yang sedang berlangsung (tidak 
mengantuk dan tidak berbicara 
dengan teman didalam kelas) 

13 

Berkonsentrasi pada 
pembelajaran yang berlangsung 
(tidak terganggu aktifitas di luar 
kelas) 

14 

4 Partisipasi Bertanya kepada guru jika tidak 
memahami materi 

15 5 
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Menjawab setiap pertanyaan yang 
di ajukan oleh guru 

16 

Berani mengungkapkan pendapat 17 

Merespon pembelajaran di kelas 
(tersenyum atau tertawa saat 
mendengar hal yang lucu, 
mengangguk saat paham akan 
materi yang diajarkan) 

18 

Melakukan praktik sesuai konsep-
konsep yang telah diajarkan 

19 

5 

 
Memiliki keingin tahuan yang 
tinggi terhadap pembelajaran 

20 

4 

Keinginan/ 
kesadaran 

Selalu penasaran jika tertinggal 
materi pembelajaran 

21 

  

Memiliki kesadaran terhadap 
pentingnya pembelajaran 
matematika 

22 

  
Memiliki kesadaran untuk berlatih 
mengerjakan soal-soal 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4.  

PRE-ANGKET PENELITIAN 

MINAT BELAJAR SISWA 

Petunjuk: 
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1. Isi nama, NIS dan No. Urut Anda pada kolom yang disediakan 
2. Angket ini adalah tindak lanjut dari pengaruh model pembelajaran 

blended learning pada Pembelajaran matematika Materi Mengenal 
dan Menehitung Keliling bangun Datar 

3. Berikan pendapat anda sejujur-jujurnya  
4. Berikan ( √ ) pada kolom yang disediakansesuai dengan jawaban 

anda 

Keterangan: 

SS    = Sangat Setuju (bobot 5) 

S      = Setuju (bobot 4) 

KS    = Kurang Setuju (bobot 3) 

TS    = Tidak setuju (bobot 2) 

STS  = Sangat Tidak Setuju (bobot 1) 

 

No Pertanyaan 
Jawaban 

STS TS KS S SS 

1 Saya masuk kelas tepat waktu, sebelum 
guru datang           

2 
Saya menyiapkan buku dan peralatan 
peembelajaran sebelum pembelajaran 
dimulai           

3 Saya memiliki catatan yang lengkap 
tentang pembelajaran matematika           

4 Saya memiliki buku pendamping 
pembelaran matematika            

5 Saya tidak perna meninggalkan 
pembelajaran di kelas           

6 Pembelajaran matematika sangat menarik           

7 Saya bersemangat saat pembelajaran 
dikelas            

8 Pembelajaran matematikasangat 
menyenangkan           

9 Saya belajar matematika tanpa paksaan           

10 
Saya mengulang kembali apa yang telah 
saya pelajari disekolah setelah sampai 
dirumah           

11 Saya mendengarkan guru saat pelajaran 
berlansung 

          

12 Saya mencatat isi pelajaran dengan rajin           

13 

Saya memperhatikan pembelajaran yang 
sedang berlangsung (tidak mengantuk dan 
berbicara dengan teman saat pembelajaran 
berlangsung)           
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14 

Saya berkonsentrasi terhadap 
pembelajaran yang sedang berlangsung 
(tidak terganggu dengan aktifitas di luar 
kelas)           

15 Apabila saya kurang memahami materi, 
saya bertanya pada guru yang mengajar           

16 Saya berpartisipasi dalam menjawab 
pertanyaan yang diajukan oleh guru            

17 Saya berani mengungkapkan pendapat di 
depan kelas           

18 

Saya memberikan respon terhadap 
pembelajaran didalam kelas (tersenyum 
atau tertawa mendengar hal yang lucu, 
mengangguk saat paham akan materi yang 
di ajarkan)           

19 
Ketika harus melakukan praktik, saya 
melakukannya sesuai konsep-konsep yang 
telas diajarkan           

20 Saya memiliki keingintahuan yang besat 
terhadap pembelajaran matematika           

21 Ketika ketinggalan pembelajaran, saya 
akan langsung bertanya pada teman           

22 
Saya sadar bahwa pembelajran 
matematika sangat penting dalam 
kehidupan sehari-hari           

23 Saya mengerjakn tugas/ PR dengan baik 
dan tepat waktu           
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LAMPIRAN 5. 

KISI-KISI SOAL PRETEST DAN POSTTES 

 

No 
Mata 

Pelajaran 
Kompetensi Dasar Kelas/Semester Materi Indikator Soal 

Level 
Kognitif 

Bentuk 
soal 

Nomor Soal 

Pretest Posttest 
1 Matematika 3.9. Menjelaskan dan 

menentukan keliling 

dan luas persegi, 

persegipanjang, dan 

segitiga serta 

hubungan pangkat 

dua dengan akar 

pangkat dua  

IV/2 Mengenal dan 

menghitung 

keliling bangun 

datar 
 

Siswa mampu mengenal dan 

menghitung keliling persegi 

C3 Essay 1 1 

  
  

  
    

Siswa mampu mengenal  dan 

menghitung keliling persegi  

C3 Essay 2 

3 
 

2                            

3 

 

 

 

  

Siswa mampu mengenal  dan 

menghitung keliling persegi 

panjang 

C3 Essay 3 

 

3 

  
  

  
    

Siswa mampu mengenal dan 

menghitung keliling segitiga 

C3 Essay 
4 4 
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LAMPIRAN 6. 

Pedoaman Penskoran Tes Hasil Belajar Pretest 

No. Soal Kunci Jawaban Skor 
1 a 1. Persegi  

  

2. Persegi  
3. Persegi  
4. Persegi panjang  
5. Persegi panjang  
6. Persegi 15 
7. Persegi panjang  
8. Persegi panjang  
9. Segitiga  

b 1. Sisinya ada 4  

  

2. Sisinya ada 4  
3. Sisinya ada 4  
4. Sisinya ada 4 15 
5. Sisinya ada 4  
6. Sisinya ada 4  
7. Sisinya ada 4  
8. Sisinya ada 4  
9. Sisinya ada 3  

2   Diketahui : L = 49 m 
Ditanya    : k =……? 
Penyelesaian: 
L = s2 
S2 = √L  
    = √49 = 7 cm 
 k = 4 x s = 4 x 7 = 28 m 
Jadi, keliling kebun pak hasan adalah 28 m 

1                        
3 
 

6 
 

20 

3 

  

Diketahui: p = 28 cm 
                  L = 42 cm 
Ditanya: K=….? 
Penyelesaian: 
K = 2 (p+ l) 
   = 2 ( 28 + 42) 
   = 2 x 70 
   = 140 cm 
Jadi, keliling kayu pada sisi bingkai tersebut adalan 140 cm 

1 
2 
 

4 
 
 

13 

4 

  

K = sisi + sisi + sisi 
K = 24 cm + 20 cm 12 cm 
   = 56 cm 
Jadi, keliling penggaris rendi adalah 56 cm. 

1 
5                       

14 

Jumlah skor maksimal 100 

Skor Akhir: 

Nilai =   
  

  
 x 100 
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LAMPIRAN 7. 

Pedoaman Penskoran Tes Hasil Belajar Posttest 

No. Soal Kunci Jawaban Skor 

1 a 1. Persegi  

  

2. Persegi  
3. Persegi  
4. Persegi panjang  
5. Persegi panjang  
6. Persegi 15 
7. Persegi panjang  
8. Persegi panjang  
9. Segitiga  

b 1.  S + S + S + S  

  

2. S + S + S + S  
3. S + S + S + S  
4. 2 Panjag + 2 Lebar 15 
5. 2 Panjag + 2 Lebar  
6. S + S + S + S  
7. 2 Panjag + 2 Lebar  
8. 2 Panjag + 2 Lebar  
9. S + S + S   

2   Diketahui: Luas kebun = 64 cm2 

Ditanya: Keliling kebun =…..? 
Penyelesaian: 
L = s2 

S2 = √L  
    = √64 = 8 m 
k  = 4 x s = 4 x 8 = 32 m 
 Jadi, keliling kebun pak hasan adalah 32 m 
 

1 
1 
2 
2 
5 
5 

15 

3 

  

Diketahui: p = 50 cm 

                 L = 36 cm 
Ditanya: K=….? 
Penyelesaian: 
K = 2 (p + l) 
   = 2 ( 37+ 58) 
   = 2 x 95  
   =  190 cm 

1            
2 
 
 

4 
 
 

13 

4 

  

K = sisi + sisi + sisi 

K = 20 cm + 18 cm + 35 cm 
   = 73 cm 
Jadi, keliling penggaris rendi adalah 73 cm 
 

1          
5            

14 

Jumlah skor maksimum 100 

Skor Akhir: 

Nilai =   
  

  
 x 100 
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LAMPIRAN 8. 

SOAL PRETEST 

Nama   : 

Kelas   :  

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Mengenal dan menghitung keliling bangun datar 

Satuan Pendididkan :  

 

Petunjuk pengisian:  

 Jangan lupa berdo’a sebelum mengerjakan soal 
 Isilah identitas nama terlebih dahulu 
 Bacalah soal dengan seksama  
 Kerjakan soal dengan tenang dan teliti 
  Periksa kembali setelah menyelesaikan semua soal 

 Soal Essay 

1. Titin adalah siswa kelas empat di SD negeri 1 
Sukamaju. Titin akankan mengajak teman-teman 
sekelasnya untuk bermainan di halaman sekolah, 
sebelum melakukan permainan Titin dan kawan-
kawan akan menggambar arena permainan 
terlebih dahulu, arena permainan tersebut 
berbentuk menara. 

 

 
Amatilah gambar menara di atas: 
a. Tuliskan nama bangun datar pada gambar menara tersebut! 
b. Tentukan jumlah sisi pada seluruh bangun datar yang terdapat pada 

menara tersebut berdasarkan nomor!  
2. Pak Pak Hasan memiliki sebidang kebun dibelakang rumahnya, ukuran 

kebunnya adalah 49 meter persegi. Kebun itu akan ditanami sayur-sayuran, 
untuk menjaga kebunya dari serangan hama terlebih dahulu Pak Hasan 
ingin membuat pagar di kebunya. Jika Pak Hasan membuat pagar pada 
sekeliling kebunnya berapakah keliling pagar yang akan dibuat Pak Hasan? 
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3. Siswa kelas IV SD 56 Buton mendapatkan tugas dari ibu guru, tugas 
tersebut merupakan tugas penilaian akhir untuk penilaian kenaikan kelas 
untuk mata pelajaran matematika. Ibu guru memberikan tugas pada siswa 
membuat bingkai. Ibu guru memberikCan petunjuk mengerjakan tugas 
membuat bingkai yang terbuat dari kayu yang berbentuk persegi panjang 
dengan lebar 42 cm dan panjang 28 cm. Sebelum membuat bingkai siswa 
harus mengukur kayu yang dibutukah untuk membuat semua sisi bingkai. 
Berapakah panjang kayu yang dibutuhkan siswa untuk membuat sisi 
bingkai? 
 
 

 

 

 

 

4. Rendi mempunyai tugas pekerjaan rumah pada pelajaran matematika 
tentang menggambar jenis-jenis bangun datar yang terdapat di lingkukan 
sekitar. Sesampai dirumah Rendi langsung bertemu Ibu nya menyampaikan 
bahwa ada tugas dari sekolah, Ibu rendi pun segera menyimpan 
perlengkapan rendi untuk membuat tugas tesebut, kemudian Rendi 
mengambil penggaris untuk mulai menggambar, penggaris Rendi tersebut 
berbentuk segitiga. Jika penggaris rendi memiliki masing-masing sisi 24 cm, 
20 cm dan 12 cm. Tentukan keliling penggaris Rendi tersebut. 

 

 

 

 

Luas kebun= 49 m2 

24 cm 

20 cm 

12 cm 

 42 cm 

 28 cm 
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LAMPIRAN 9. 

SOAL POSTTEST 

 

Nama   : 

Kelas   :  

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Mengenal dan menghitung keliling bangun datar 

Satuan Pendididkan :  

 

Petunjuk pengisian:  

 Jangan lupa berdo’a sebelum mengerjakan soal 
 Isilah identitas nama terlebih dahulu 
 Bacalah soal dengan seksama  
 Kerjakan soal dengan tenang dan teliti 
  Periksa kembali setelah menyelesaikan semua soal 

 Soal Essay 

1. Titin adalah siswa kelas empat di SD negeri 1 
Sukamaju. Titin akan mengajak teman-teman 
sekelasnya untuk bermainan di halaman 
sekolah, sebelum melakukan permainan Titin 
dan kawan-kawan akan menggambar arena 
permainan terlebih dahulu, arena permainan 
tersebut berbentuk menara. 

 

 

 

 

Amatilah gambar menara di atas: 
a. Tuliskan nama bangun datar pada gambar 

menara tersebut berdasarkan nomor! 
b. Tentukan rumus keliling seluruh bangun datar yang terdapat pada 

menara tersebut berdasarkan nomor!  
2. Pak Hasan memiliki sebidang kebun dibelakang rumahnya, ukuran 

kebunnya adalah 64 meter persegi. Kebun itu akan ditanami sayur-sayuran. 
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Untuk menjaga kebunya dari serangan hama terlebih dahulu Pak Hasan 
ingin membuat pagar di kebunya. Berapakah keliling kebun pak Ha? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Siswa kelas IV SD 56 Buton mendapatkan tugas dari ibu guru, tugas 
tersebut merupakan tugas penilaian akhir untuk penilaian kenaikan kelas 
untuk mata pelajaran matematika. Ibu guru memberikan tugas pada Siswa 
membuat bingkai. Ibu guru memberikan petunjuk mengerjakan tugas 
membuat bingkai yang terbuat dari kayu yang berbentuk persegi panjang 
dengan lebar 58 cm dan panjang 37 cm. Sebelum membuat bingkai siswa 
harus mengukur kayu yang dibutukah untuk membuat semua sisi bingkai. 
Berapakah Panjang kayu yang dibutuhkan siswa untuk membuat sisi 
bingkai? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Rendi mempunyai tugas pekerjaan rumah pada pelajaran matematika 
tentang menggambar jenis-jenis bangun datar yang terdapat di lingkukan 
sekitar. Sesampai dirumah Rendi langsung bertemu Ibu nya menyampaikan 
bahwa ada tugas dari sekolah, Ibu Rendi segera menyimpan perlengkapan 
rendi untuk membuat tugas tesebut, kemudian Rendi mengambil penggaris 
untuk mulai menggambar, penggaris Rendi tersebut berbentuk segitiga. Jika 

Luas kebun = 64 m2 

 58 cm 

 37 cm 
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penggaris rendi memiliki masing-masing sisi 35 cm, 20 cm dan 18 cm. 
Tentukanlah keliling penggaris Rendi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 cm 

20 cm 

18 cm 



145 

LAMPIRAN 10.  

 

 

 

A. Identitas  

Kelompok   : ............................  

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

Anggota kelompok        : 

 

1. …………………. 
2. …………………. 
3. …………………. 
4. …………………. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu memahami arti  dari bangun datar. 

2. Siswa mampu menjelaskan tentang macam-macam bangun datar. 

3. Melalui diskusi dan pengamatan siswa mampu mengidentifikasi 

berbagai bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. 

4. Siswa mampu menyebutkan sifat-sifat dari persegi, persegi panjang, 

dan segitiga. 

5. Siswa mampu memahami rumus-rumus dari persegi, persegi panjang, 

dan segitiga. 

 

C. Petunjuk  

Berdoalah sebelum mengerjakan. 

Bacalah semua petunjuk soal dengan jelas 

Kerjakan latihan berikut pada lembar kerja yang tersedia 

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 
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1. Perhatikan gambar berikut! 

Tuliskan nama-nama bangun dari gambar di atas sesuai dengan nomornya! 

1. …………………………

. 

2. …………………………

. 

3. …………………………

. 

4. …………………………

. 

5. …………………………

. 

6. …………………………

. 

7. …………………………

. 

8. …………………………

. 

10. …………………………

. 

11. …………………………

. 

12. …………………………

. 

13. …………………………

. 

14. …………………………

. 

15. …………………………

. 

16. …………………………

. 

17. …………………………

. 

19. …………………

… 

20. …………………

… 

21. …………………

… 

22. …………………

… 

23. …………………

… 

24. …………………

… 

25. …………………

… 
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9. …………………………

. 

18. …………………………

. 

 

2. Tariklah rumus keliling yang sesuai dengan gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K = s + s + s  
atau  

K = 4 x s 

…………………… 

…………………… 

K = a + b + c 

K = 2 x (P + l) 
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A. Identitas  

Kelompok   : ............................  

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

 Anggota kelompok         : 1…………………. 

2…………………. 

3…………………. 

4. ……………….. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu memahami arti dari keliling bangun datar. 

2. Siswa mampu memahami rumus-rumus keliling dari persegi. 

3. Siswa mampu menggunakan rumus untuk menentukan keliling persegi. 

4. Siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang melibatkan keliling 

persegi. 

 

C. Petunjuk  

Berdoalah sebelum mengerjakan. 

Bacalah semua petunjuk soal dengan jelas 

Kerjakan latihan berikut pada lembar kerja yang tersedia 

 

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 
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1. Tentukanlah keliling pada gambar dibawah ini! 

a. Di SD 1 Sukamaju terdapat 6 kelas masing-masing kelas mempunyai 

jendela, jendela berbentuk persegi jika di ketahui salah satu sisinya dari 

jendela tersebut adalah 36 cm. Tentukanlah keliling pada gambar 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Budi adalah murit kelas 4 SD, Budi merupakan siswa yang rajin dan 

selalu mendapatkan juara di kelasnya pada semester genap budi 

mendapatkan juara umum dan mendapatkan piala kemudian dan guru 

mendoumentasikan berfoto Bersama Budi dan fotonya disimpan pada 

bingkai ber bentuk pesegi. Bingkai berbentuk pesegi tersebut memiliki 

salah satu sisi 47 cm. Tentukan keliling keliling pada gambar berikut 

 

 

 

 

 

 

 

36 cm 

Keliling = __ cm + __ cm + __ cm 

Keliling = __ cm  

Jadi, keliling jendela adalah……..cm 

 

Keliling = __ cm + __ cm + __ cm+ __ cm 

Keliling = __ cm  

Jadi keliling bingkai adalah……..cm 

47cm 
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c. Perhatikan gambar jam berikut jam dinding tersebut berbentuk persegi 

jika salah satu sisinya di ketahui 67 cm. Tentukanlah keliling pada 

gambar tersebut! 

 

2. Tentukan panjang sisi pada gambar dibawah 

ini! 

a. Perhatikan gambar rambu-rambu lalulintas berikut rambu lintas tersebut 

berbentuk persegi dan mempunyai keliling 240 cm. Tentukanlah Panjang 

sisi pada gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

b. Sebuah papan catur memiliki keliling 360 cm. Tentukanlah panjang sisi 

pada gambar berikut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

67 cm 

Keliling = __ cm + __ cm + __ cm + __ cm 

Keliling = __ cm  

S  = 
𝐊

𝟒
 

     = 
..…..𝐜𝐦

……..
 

     =…..cm 

Jadi, Panjang sisinya adalah…..cm 

 

K = 240 
cm cm 

K = 360 
cm cm 

S  = 
𝐊

𝟒
 

     = 
..…..𝐜𝐦

……..
 

     =…..cm 

Jadi, Panjang sisinya adalah…..cm 
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A. Identitas  

 Kelompok   : ............................  

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

 Angggota Kelompok          :  1. .................................... 

                                               2.………………………….. 

                                                  3…………………………… 

                                                  4…………………………… 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu memahami arti dari keliling bangun datar. 

2. Siswa mampu memahami rumus-rumus keliling dari persegi panjang 

3. Siswa mampu menggunakan rumus untuk menentukan keliling persegi 

panjang 

4. Siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang melibatkan keliling 

persegi panjang 

C. Materi  

 Keliling Persegi Panjang 

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 
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Persegi Panjang merupakan bangun datar dua dimensi yang memiliki 

dua pasang sisi sejajar yang panjangnya sama dan memiliki 4 sudut siku-

siku. 

 

D. Alat dan Bahan  

a) Alat tulis  

b) Gambar persegi panjang  

c) Tabel pengisian.  

E. Langkah Kegiatan  

a. Tulislah identitas kelompokmu pada kolom di atas.  

b. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan.  

c. Bersama kelompokmu amati gambar persegi panjang A dan B.  

d. Buatlah duplikat gambar persegi panjang tersebut dengan 

menggunakan kertas bekas.  

e. Tuliskan nama bangun serta panjang sisi dari masing-masing bangun.  

f. Hitunglah keliling bangun A dan B.  

g. Tuliskan jawabanmu pada lembar kerja yang tersedia.  

h. Cermati contoh gabungan kedua bangun.  

i. Gabungkan persegi panjang A dan B dengan kemungkinan yang lain.  

j. Gambarlah setiap kemungkinan bangun tersebut pada tabel dan tulislah 

setiap panjang sisi bangun serta hitunglah keliling bangun tersebut.  

k. Jawablah pertanyaan yang ada. 

l. Tulislah kesimpulan dari kegiatan yang dilaksanakan.  

F. Hasil Pengamatan     
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Gambar persegi panjang  

 

Contoh kemungkinan gabungan kedua bangun persegi panjang:  

 

Gabungkanlah 2 persegi Panjang A dan B. 

1. Bangun gabungan apa yang berbentuk? 

………………………………………………… 

2. Hitunglah panjang dan lebar dari bangun gabungan baru. 

Panjang =………………………………………………………………. 

Lebar     =………………………………………………………………. 

3. Hitunglah keliling bangun gabungan bangun tersebut. 

Keliling =…………………………………………………………………. 

4. Coba bandingkan keliling bangun gabungan dengan hasil 

penjumlahan keliling bangun A dan bangun B. Apasaja saja yang 

bisa kamu simpulkan? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Tabel Pengisian Penggabungan Persegi Panjang  
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Kemungkinan Penggabungan Keliling 

 

 

 

 

 

 

 

a. Jawablah pertanyaan dibawah ini! 

a. Apakah keliling semua bangun gabungan sama? 

………………………………………………………………… 

b. Apasaja saja yang bisa kamu simpulkan? 

Kesimpulan: 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Identitas  

 Kelompok   : ............................  

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

Anggota kelompok       : 1..…………………. 

2…………………. 

3.…………………. 

4..…………………. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu memahami arti dari keliling bangun datar. 

2. Siswa mampu memahami rumus-rumus keliling dari segitiga 

3. Siswa mampu menggunakan rumus untuk menentukan keliling segitiga 

4. Siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang melibatkan keliling 

segitiga 

 

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 
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C. Petunjuk  

Berdoalah sebelum mengerjakan. 

Bacalah semua petunjuk soal dengan jelas 

Kerjakan latihan berikut pada lembar kerja yang tersedia 

 

 

 

 

1. Tentukan keliling segitiga dibawah, isi angka saja! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keliling = __ cm + __ cm + __ 
cm 

Keliling = __ cm  

Keliling = __ cm + __ cm + __ cm 

Keliling = __ cm  

Keliling = __ cm + __ cm + __ cm 

Keliling = __ cm  

a 

b 

c 

d 

30 cm 

30 cm 

45cm 45cm 

35cm 

58cm 

30 cm 

58m 

58m 
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Keliling = __ cm + __ cm + __ cm 

Keliling = __ cm  

Keliling = __ cm + __ cm + __ cm 

Keliling = __ cm  

e 

50cm 

45 cm 

30 cm 

    37 cm 
55cm 

46cm 
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LAMPIRAN 11. 

HASIL ANALISIS ANGKET MINAT 

PRETEST KELAS EKSPERIMEN 

No 
Nama 
Siswa 

Pertanyaan 
Total Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 AZRIEL 4 5 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 80 69.6 

2 ANGGA 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 5 4 3 90 78.3 

3 FADIL 4 5 4 5 4 4 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 97 84.3 

4 FERNIA 5 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 85 73.9 

5 FILDA 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 94 81.7 

6 IMELDA 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 97 84.3 

7 LD ARPAN 5 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 83 72.2 

8 NAZWA 4 4 4 3 4 5 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 95 82.6 

9 RANGGA 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 90 78.3 

10 RAHMAT 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 103 89.6 

11 RIZAL 4 4 4 3 4 4 5 4 4 2 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 90 78.3 

12 TITIN 5 4 5 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 99 86.1 

13 WD. MUNA 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 102 88.7 

14 WA TITIN 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 100 87 

 Jumlah 65 61 57 54 59 56 59 54 57 53 59 54 56 57 53 58 56 57 57 54 55 56 58 1305 1135 

 Rata-rata 4.64 4.36 4.07 3.86 4.21 4 4.21 3.86 4.07 3.79 4.21 3.86 4 4.07 3.79 4.14 4 4.07 4.07 3.86 3.93 4 4.14 93.2 81,1 
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LAMPIRAN 12.  

HASIL ANALISIS ANGKET MINAT 

POSTTEST KELAS EKSPERIMEN 

LAMPIRAN 13. 

No Nama Siswa 

Pertanyaan 

Total Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 AAZRIEL 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 105 91.3 

2 ANGGA 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 90 78.26 

3 FADIL 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 106 92.17 

4 FERNIA 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 107 93.04 

5 FILDA 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 110 95.65 

6 IMELDA 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 110 95.65 

7 LD ARPAN 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 107 93.04 

8 NAZWA 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 108 93.91 

9 RANGGA 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 112 97.39 

10 RAHMAT 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 107 93.04 

11 RIZAL 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 80 69.57 

12 TITIN 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 109 94.78 

13 WD. MUNA 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 107 93.04 

14 WA TITIN 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 110 95.65 

 Jumlah 62 64 61 62 63 64 63 64 62 61 67 64 66 64 64 66 66 63 63 66 64 65 64 1468 1277 

 Rata-rata 4.43 4.6 4.4 4.4 4.5 4.6 4.5 4.6 4.4 4.4 4.8 4.6 4.7 4.6 4.6 4.7 4.7 4.5 4.5 4.7 4.6 4.6 4.6 104.9 91.18 
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HASIL ANALISIS ANGKET MINAT 

PRETEST KELAS KONTROL 

No  
Nama 
Siswa 

Pertanyaan 
Total Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Agyan 4 2 4 3 5 4 4 3 2 5 4 3 2 5 3 5 2 4 5 2 2 3 4 80 69.6 

2 Aswin 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 109 94.8 

3 Al Fahri 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 97 84.3 

4 Al Mira 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 105 91.3 

5 Amalia 5 4 2 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 99 86.1 

6 Devita 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 100 87 

7 Delia 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 100 87 

8 Evan 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 103 89.6 

9 Enjel 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 107 93 

10 Fajar 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 99 86.1 

11 Flora 4 5 3 5 4 3 4 4 3 2 5 4 3 5 3 5 4 4 4 4 4 5 3 90 78.3 

12 Fatullah 5 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 87 75.7 

13 Imelia 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 105 91.3 

14 Keyza 5 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 80 69.6 

15 Nurvinna 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 104 90.4 

16 M.Aliman 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 98 85.2 

17 Putra 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 104 90.4 

18 Putri 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 109 94.8 

19 Rafa 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 3 5 4 5 4 5 4 4 5 101 87.8 

20 Rahmadani 5 4 5 5 4 4 3 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 106 92.2 

21 Revalina 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 90 78.3 

22 Saldin 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 110 95.7 

23 Sam 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 110 95.7 

 
Jumlah 106 98 94 100 99 98 102 101 100 100 106 99 95 105 97 103 97 102 99 99 99 95 99 2293 4480 

Rata-rata 4.61 4.3 4.1 4.4 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.6 4.3 4.1 4.6 4.2 4.5 4.2 4.4 4.3 4.3 4.3 4.1 4.3 99.7 86.7 

 

LAMPIRAN 14. 
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HASIL ANALISIS ANGKET MINAT 

POSTTEST KELAS KONTROl 

No 
Nama 
Siswa 

Pertanyaan 
Skor Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Agyan 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 107 93 

2 Aswin 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 108 93.9 

3 Al Fahri 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 90 78.3 

4 Al Mira 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 107 93 

5 Amalia 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 98 85.2 

6 Devita 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 4 5 100 87 

7 Delia 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 107 93 

8 Evan 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 4 3 3 4 100 87 

9 Enjel 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 100 87 

10 Fajar 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90 78.3 

11 Flora 4 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 97 84.3 

12 Fatullah 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 90 78.3 

13 Imelia 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 100 87 

14 Keyza 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 103 89.6 

15 Nurvinna 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 97 84.3 

16 M.Aliman 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 91 79.1 

17 Putra 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 100 87 

18 Putri 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 101 87.8 

19 Rafa 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 90 78.3 

20 Rahmadani 5 5 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 98 85.2 

21 Revalina 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 104 90.4 

22 Saldin 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 4 101 87.8 

23 Sam 5 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 99 86.1 

 Jumlah 110 97 95 98 101 99 96 100 103 98 99 99 95 99 99 98 94 100 100 103 99 96 100 2278 1981 

 Rata-rata 4.8 4.2 4.1 4.3 4.4 4.3 4.2 4.4 4.5 4.3 4.3 4.3 4.1 4.3 4.3 4.3 4.1 4.4 4.4 4.5 4.3 4.2 4.4 99.04 86.1 
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LAMPIRAN 15. 

PRETEST HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/2 

No Nama Siswa 
Kriteria Bobot 

Penskoran 
Nilai 

1 2 3 4 

1 Aazriel 2 0 0 0 2 20 

2 Angga 2 0 0 0 2 20 

3 Fadil 3 1 2 1 7 60 

4 Fernia 1 1 1 1 4 33 

5 Filda 3 1 1 3 8 67 

6 Imelda 2 1 1 1 5 43 

7 Ld Arpan 1 0 0 0 1 10 

8 Nazwa 3 1 1 3 8 67 

9 Rangga 0 1 0 0 1 10 

10 Rahmat 3 1 1 1 6 53 

11 Rizal 2 1 1 1 5 43 

12 Titin 2 1 1 3 7 57 

13 Wd. Muna 3 1 1 1 6 53 

14 Wa Titin 3 1 1 1 6 53 
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LAMPIRAN 16. 

POSTTEST HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/2 

No Nama Siswa 
Kriteria Bobot 

Penskoran 
Nilai 

1 2 3 4 
1 Aazriel 3 3 3 3 12 100 
2 Angga  3 1 1 3 8 67 
3 Fadil 2 3 1 3 9 77 
4 Fernia 3 1 3 3 10 83 
5 Filda 3 1 1 3 8 67 
6 Imelda 3 3 3 3 12 100 
7 Ld Arpan 2 1 0 1 4 33 
8 Nazwa 3 3 3 3 12 100 
9 Rangga 3 1 1 3 8 67 

10 Rahmat 3 3 3 1 10 83 
11 Rizal 2 0 1 1 4 33 
12 Titin 3 3 3 3 12 100 
13 Wd. Muna 2 3 1 3 9 75 
14 Wa Titin 3 3 3 3 12 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

LAMPIRAN 17. 

PRETEST HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

KELAS KONTROL 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/2 

No 
Nama 
Siswa 

Kriteria 
Bobot 

Penskoran 
Nilai 

1 2 3 4   

1 Agyan 2 0 1 1 4 33 
2 Aswin  2 1 3 3 9 70 
3 Al Fahri  1 1 0 0 2 20 
4 Al Mira  3 1 3 3 10 80 
5 Amalia  2 1 3 3 9 70 
6 Devita 2 1 3 3 9 70 
7 Delia  2 1 1 3 7 57 
8 Evan  2 1 3 0 6 50 
9 Enjel 1 1 1 0 3 27 

10 Fajar 2 0 1 1 4 33 
11 Flora 2 1 1 1 5 43 
12 Fatullah 2 0 1 1 4 33 
13 Imelia 2 1 3 3 9 70 
14 Keyza 1 0 1 0 2 17 
15 Nurvinna 2 0 3 3 8 60 
16 M.Aliman 3 1 3 3 10 80 
17 Putra  2 1 3 3 9 70 
18 Putri 3 1 3 3 10 80 
19 Rafa 2 1 3 0 6 50 
20 Rahmadani  2 1 3 3 9 70 
21 Revalina 1 0 0 1 2 17 
22 Saldin 2 1 3 3 9 70 
23 Sam  2 1 1 3 7 57 
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LAMPIRAN 18. 

 

POSTTEST HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

KELAS KONTROL 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/2 

No Nama Siswa 
Kriteria 

Bobot 
Penskoran 

Nilai 

1 2 3 4   

1 Agyan 3 1 3 3 10 80 

2 Aswin  3 1 1 3 8 67 

3 Al Fahri  1 1 1 1 4 33 

4 Al Mira  3 1 3 3 10 80 

5 Amalia  2 1 1 3 7 57 

6 Devita 3 1 1 3 8 67 

7 Delia  3 1 3 3 10 80 

8 Evan  2 1 1 3 7 57 

9 Enjel 3 1 1 1 6 53 

10 Fajar 1 1 1 1 4 33 

11 Flora 3 1 1 2 7 60 

12 Fatullah 2 0 1 3 6 47 

13 Imelia 2 1 1 3 7 57 

14 Keyza 2 1 3 3 9 70 

15 Nurvinna 2 3 3 3 11 90 

16 M.Aliman 3 1 3 3 10 80 

17 Putra  1 3 3 1 8 67 

18 Putri 3 1 1 1 6 53 

19 Rafa 3 1 1 1 6 53 

20 Rahmadani  3 1 3 1 8 67 

21 Revalina 2 1 3 3 9 70 

22 Saldin 3 1 1 1 6 53 

23 Sam  2 1 3 3 9 70 
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LAMPIRAN 19. 

 

PERHITUNGAN N-GAIN MINAT BELAJAR MATEMATIKA 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/2 

No 

Pretest Posttest 

N-Gain Kriteria 
Skor Nilai Keterangan Skor Nilai Keterangan 

1 107 69.6 Kuat 109 91.3 Sangat kuat 0.478 Sedang 
2 99 78.3 Kuat 101 78.26 Kuat 0.001 Rendah 
3 104 84.3 Sangat kuat 106 92.17 Sangat kuat -0.07 Rendah 
4 105 73.9 Kuat 107 93.04 Sangat kuat -0.1 Rendah 
5 109 81.7 Sangat kuat 110 95.65 Sangat kuat -0.05 Rendah 
6 108 84.3 Sangat kuat 110 95.65 Sangat kuat -0.03 Rendah 
7 106 72.2 Kuat 107 93.04 Sangat kuat -0.05 Rendah 
8 106 82.6 Sangat kuat 108 93.91 Sangat kuat -0.02 Rendah 
9 111 78.3 Kuat 112 97.39 Sangat kuat -0.03 Rendah 

10 105 89.6 Kuat 107 93.04 Sangat kuat -0.01 Rendah 
11 101 78.3 Sangat kuat 103 69.57 Kuat 0.012 Rendah 
12 107 86.1 Sangat kuat 109 94.78 Sangat kuat -0.01 Rendah 
13 105 88.7 Sangat kuat 107 93.04 Sangat kuat 0 Rendah 
14 108 87 Sangat kuat 110 95.65 Sangat kuat -0.01 Rendah 
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LAMPIRAN 20. 

 

PERHITUNGAN N-GAIN MINAT BELAJAR MATEMATIKA 

KELAS KONTROL 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/2 

No 

Pretest Posttest 
N-Gain 
Score Kriteria 

Skor Nilai Keterangan Skor Nilai Keterangan 

1 100 69.6 Kuat 102 93 Sangat kuat 0.34 Sedang 

2 109 94.8 Sangat kuat 110 93.9 Sangat kuat -0.01 Rendah 

3 97 84.3 Sangat kuat 101 78.3 Kuat -0.07 Rendah 

4 105 91.3 Sangat kuat 99 93 Sangat kuat 0.02 Rendah 

5 104 86.1 Sangat kuat 106 85.2 Sangat kuat -0.01 Rendah 

6 103 87 Sangat kuat 103 87 Sangat kuat 0 Rendah 

7 97 87 Sangat kuat 98 93 Sangat kuat 0.07 Rendah 

8 91 89.6 Sangat kuat 94 87 Sangat kuat -0.03 Rendah 

9 100 93 Sangat kuat 101 87 Sangat kuat -0.06 Rendah 

10 101 86.1 Sangat kuat 102 78.3 Kuat -0.09 Rendah 

11 108 78.3 Kuat 107 84.3 Sangat kuat 0.08 Rendah 

12 98 75.7 Kuat 100 78.3 Kuat 0.03 Rendah 

13 104 91.3 Sangat kuat 105 87 Sangat kuat -0.05 Rendah 

14 108 69.6 Kuat 109 89.6 Sangat kuat 0.29 Rendah 

15 99 90.4 Sangat kuat 101 84.3 Sangat kuat -0.07 Rendah 

16 102 85.2 Sangat kuat 103 79.1 Kuat -0.07 Rendah 

17 100 90.4 Sangat kuat 102 87 Sangat kuat -0.04 Rendah 

18 105 94.8 Sangat kuat 106 87.8 Sangat kuat -0.07 Rendah 

19 107 87.8 Sangat kuat 106 78.3 Kuat -0.11 Rendah 

20 94 92.2 Sangat kuat 96 85.2 Sangat kuat -0.08 Rendah 

21 91 78.3 Kuat 94 90.4 Sangat kuat 0.16 Rendah 

22 93 95.7 Sangat kuat 95 87.8 Sangat kuat -0.08 Rendah 

23 102 95.7 Sangat kuat 104 86.1 Sangat kuat -0.1 Rendah 
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LAMPIRAN 21. 

 

KRITERIA PERSENTASE NILAI MINAT BELAJAR MATEMATIKA 

PRETEST KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

No Kriteria 
Persentase Skor 

Minat (%) 

Kelas 
Eksperimen 

Kelas Kontrol 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 Sangat Kuat 80 -100 8 57.1 18 78.26 

2 Kuat 60 - 80 6 42.9 5 21.74 

3 Cukup 40 - 60 - - - - 

4 Lemah 20 - 40 - - - - 

5 Sangat Lemah 0 - 20 - - - - 
Total 14 100 23 100 

 

KRITERIA PERSENTASE NILAI MINAT BELAJAR MATEMATIKA 

PROSTTEST KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

No Kriteria 
Persentase Skor 

Minat (%) 

Kelas 
Eksperimen 

Kelas Kontrol 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 Sangat Kuat 80 -100 12 85.7 18 78.26 

2 Kuat 60 - 80 2 14.3 5 21.74 

3 Cukup 40 - 60 - - - - 

4 Lemah 20 - 40 - - - - 

5 Sangat Lemah 0 - 20 - - - - 
Total 14 100 23 100 

 

KRITERIA NILAI N-GAIN MINAT BELAJAR 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

Kelas 

Perolehan N-Gain 

Frekuensi Persentase (%) 

Tinggi Sedang Rendah Tinggi Sedang Rendah 

Eksperimen 0 1 13 0 7.14 92.9 

Kontrol 0 1 22 0 4.35 95.7 
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LAMPIRAN 22. 

 

PERHITUNGAN N-GAIN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/2 

No 
Pretest Posttest N-Gain 

Score 
Kriteri

a Sko
r 

Nilai Keterangan 
Sko

r 
Nila

i 
Keterangan 

1 2 20 
Tidak 

Tuntas 
12 100 Tuntas 1 Tinggi 

2 2 20 
Tidak 

Tuntas 
8 67 Tidak Tuntas 0.5875 Sedang 

3 7 60 
Tidak 

Tuntas 
9 77 Tuntas 0.425 Sedang 

4 4 33 
Tidak 

Tuntas 
10 83 Tuntas 0.7463 Sedang 

5 8 67 
Tidak 

Tuntas 
8 67 Tidak Tuntas 0 

Renda
h 

6 5 43 
Tidak 

Tuntas 
12 100 Tuntas 1 Tinggi 

7 1 10 
Tidak 

Tuntas 
4 33 Tidak Tuntas 0.2556 

Renda
h 

8 8 67 
Tidak 

Tuntas 
12 100 Tuntas 1 Tinggi 

9 1 10 
Tidak 

Tuntas 
8 67 Tidak Tuntas 0.6333 Sedang 

10 6 53 
Tidak 

Tuntas 
10 83 Tuntas 0.6383 Sedang 

11 5 43 
Tidak 

Tuntas 
4 33 Tidak Tuntas -0.175 

Renda
h 

12 7 57 
Tidak 

Tuntas 
12 100 Tuntas 1 Tinggi 

13 6 53 
Tidak 

Tuntas 
9 75 Tuntas 0.4681 Sedang 
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14 6 53 
Tidak 

Tuntas 
12 100 Tuntas 1 Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMIRAN 23. 

 

PERHITUNGAN N-GAIN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

KELAS KONTROL 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/2 

No 
Pretest Posttest N-Gain 

Score Kriteria 
Skor Nilai Keterangan Skor Nilai Keterangan 

1 4 33 Tidak Tuntas 10 80 Tuntas 0.701 Tinggi 
2 9 70 Tuntas 8 67 Tidak Tuntas -0.1 Rendah 
3 2 20 Tidak Tuntas 4 33 Tidak Tuntas 0.163 Rendah 
4 10 80 Tuntas 10 80 Tuntas 0 Rendah 
5 9 70 Tuntas 7 57 Tidak Tuntas -0.43 Rendah 
6 9 70 Tuntas 8 67 Tidak Tuntas -0.1 Rendah 
7 7 57 Tidak Tuntas 10 80 Tuntas 0.535 Sedang 
8 6 50 Tidak Tuntas 7 57 Tidak Tuntas 0.14 Rendah 
9 3 27 Tidak Tuntas 6 53 Tidak Tuntas 0.356 Sedang 

10 4 33 Tidak Tuntas 4 33 Tidak Tuntas 0 Rendah 
11 5 43 Tidak Tuntas 7 60 Tidak Tuntas 0.298 Rendah 
12 4 33 Tidak Tuntas 6 47 Tidak Tuntas 0.209 Rendah 
13 9 70 Tuntas 7 57 Tidak Tuntas -0.43 Rendah 
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14 2 17 Tidak Tuntas 9 70 Tuntas 0.639 Sedang 
15 8 60 Tidak Tuntas 11 90 Tuntas 0.75 Tinggi 
16 10 80 Tuntas 10 80 Tuntas 0 Rendah 
17 9 70 Tuntas 8 67 Tidak Tuntas -0.1 Rendah 
18 10 80 Tuntas 6 53 Tidak Tuntas -1.35 Rendah 
19 6 50 Tidak Tuntas 6 53 Tidak Tuntas 0.06 Rendah 
20 9 70 Tuntas 8 67 Tidak Tuntas -0.1 Rendah 
21 2 17 Tidak Tuntas 9 70 Tuntas 0.639 Sedang 
22 9 70 Tuntas 6 53 Tidak Tuntas -0.57 Rendah 
23 7 57 Tidak Tuntas 9 70 Tuntas 0 Rendah 

 

 

LAMPIRAN 24. 

 

KLASIFIKASI DAN FREKUENSI NILAI HASIL BELAJAR MATEMATIKA DI 
PRETEST KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

No Klasifikasi Nilai 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 Sangat Baik 88 - 100 - - 5 35.71 

2 Baik 74 - 87 - - 4 28.57 

3 Cukup 60-73 3 21.4 3 21.43 

4 Perlu Bimbingan < 60 11 78.6 2 14.29 

Total 14 100 14 100 
 

KLASIFIKASI DAN FREKUENSI NILAI HASIL BELAJAR MATEMATIKA DI 
PROSTTEST KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

No Klasifikasi Nilai 
Kelas 

Eksperimen 
Kelas Kontrol 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 Sangat Baik 88 - 100 - - 1 4.35 

2 Baik 74 - 87 3 13.04 4 17.4 

3 Cukup 60-73 8 34.78 8 34.8 

4 
Perlu 
Bimbingan 

< 60 12 52.17 10 43.5 

Total 23 100 23 100 
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KATEGORISASI NILAI N-GAIN HASIL BELAJAR 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 25. 

UJI STATISTIK MINAT BELAJAR PRETEST DAN POSTTEST KELAS 

EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

Statistics 

 
Minat Pretest Kelas 

Eksperimen 

Minat 
Posttest 

Kelas 
Eksperimen 

N-Gain 
Minat Kelas 
Eksperimen 

Minat 
Pretest 
Kelas 

Kontrol 

Minat 
Posttest 
Kelas 

Kontrol 

N-Gain 
Minat 
Kelas 

N Valid 14 14 14 23 23 23 
Missing 9 9 9 0 0 0 

Mean 81.06 91.18 .0078 86.70 86.13 .0016 
Median 82.15 93.04 -.0162 87.80 87.00 -.0376 
Mode 78 93 -.10a 70a 87 -.11a 
Std. Deviation 6.200 7.685 .13868 7.682 4.976 .11739 
Variance 38.439 59.052 .019 59.015 24.758 .014 
Minimum 70 70 -.10 70 78 -.11 
Maximum 90 97 .48 96 94 .34 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 

 

 

 

Kelas 

Perolehan N-Gain 

Frekuensi Persentase (%) 

Tinggi Sedang Rendah Tinggi Sedang Rendah 

Eksperimen 5 6 3 21.74 26.087 13.044 

Kontrol 2 4 17 14.29 28.571 121.43 
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LAMPIRAN 26. 

 

UJI STATISTIK HASIL BELAJAR PRETEST DAN POSTTES KELAS 

EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

Statistics 

  

Hasil Belajar 
Pretest Kelas 
Eksperimen 

Hsil Belajar 
Posttest 

Kelas 
Eksperimen 

N-Gain 
Kelas 

Ekperimen 

Hasil Belajar 
Pretest Kelas 

Kontrol 

Hasil Belajar 
Posttest 

Kelas Kontrol 

N-Gain 
Kelas 

Kontrol 
N Valid 14 14 14 23 23 23 

Missing 9 9 9 0 0 0 
Mean 42.07 77.50 .612793 53.35 62.78 .05696 
Median 48.00 80.00 .635800 57.00 67.00 0.00000 
Mode 53 100 1.0000 70 53a -.100a 
Std. Deviation 20.117 23.021 .3872093 21.281 14.566 .474262 
Variance 404.687 529.962 .150 452.874 212.178 .225 
Minimum 10 33 -.1750 17 33 -1.350 
Maximum 67 100 1.0000 80 90 .750 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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LAMPIRAN 27. 

Hasil Uji Normalitas Minat Belajar 

Tests of Normality 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Minat 
Belajar 

Pretest Kelas 
Eksperimen .131 14 .200* .951 14 .571 

Posttest 
Kelas 
Eksperimen 

.364 14 .000 .651 14 .000 

Pretest Kelas 
Kontrol 

.164 23 .109 .888 23 .015 

Pretest Kelas 
Kontrol 

.144 23 .200* .907 23 .035 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar 

Tests of Normality 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Hasil Belajar Pretest Kelas 

Eksperimen .207 14 .108 .900 14 .112 

Posttest 
Kelas 
Eksperimen 

.193 14 .167 .845 14 .019 

Pretest Kelas 
Kontrol 

.218 23 .006 .893 23 .018 

Pretest Kelas 
Kontrol 

.136 23 .200* .954 23 .361 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 

 

LAMPIRAN 28. 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Homogenitas Minat Belajar 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
Minat Belajar Based on Mean .874 3 70 .459 

Based on Median .836 3 70 .478 
Based on Median 
and with adjusted 
df 

.836 3 53.075 .480 

Based on trimmed 
mean 

.797 3 70 .499 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Hasil Uji Homogenitas Hasil Belajar 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
Minat Belajar Based on Mean .874 3 70 .459 

Based on Median .836 3 70 .478 
Based on Median 
and with adjusted 
df 

.836 3 53.075 .480 

Based on trimmed 
mean 

.797 3 70 .499 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 29. 

Uji Hipotesis Statistik Nonparametris 
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Chi Kuadrat (X2) Minat Belajar 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-
Square 

37.000a 19 .008 

Likelihood Ratio 49.082 19 .000 

Linear-by-Linear 
Association 5.211 1 .022 

N of Valid Cases 37     

a. 40 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .38. 

 
Uji Hipotesis Statistik Nonparametris 

Chi Kuadrat (X2) Hasil Belajar 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 25.460a 12 .013 

Likelihood Ratio 33.976 12 .001 

Linear-by-Linear 
Association 5.048 1 .025 

N of Valid Cases 37     

a. 26 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .38. 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 30. 
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 IZIN PENELITIAN 

LAMPRAN 31.  
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SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI 
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LAMPIRAN 32. 
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DOKUMENTASI SISWA KELAS IV SD NEGERI 91 BUTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTASI SISWA KELAS IV SD NEGERI 56 BUTON 

 

 

 


