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ABSTRAK 

Andi Windayani. Pengaruh Penggunaan Pembelajaran Blended Learning 
Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SDN 
Mangkura I Makassar. Dibimbing oleh Irwan Akib dan Husniati. 

 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 1) pengaruh motivasi 
belajar Matematika yang diajarkan menggunakan Blended Learning 
dengan konvensional pada siswa kelas IV SDN Mangkura I Makassar; 2) 
pengaruh hasil belajar Matematika yang diajarkan menggunakan Blended 
Learning dengan konvensional pada siswa kelas IV SDN Mangkura I 
Makassar.  

Jenis penelitian ini adalah pretest-postest control group design. 
Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Mangkura 
I Makassar, kelas IV A sebanyak 30 orang siswa sebagai kelas 
eksperimen dan kelas IV B sebanyak 30 orang siswa. Metode 
pengumpulan data yang digunakan yaitu tes hasil belajar untuk mengukur 
motivasi belajar dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Tehnik 
analisis data yang digunakan yaitu pendekatan statistik deskriptif dan 
analisis inferensial.  

Hasil penelitian Berdasarkan hasil uji Paired Sample T-Test nilai 
pada kelas model pembelajaran inkuiri dan kelas PBL analisis levene’s 
test dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah 0,000 menunjukkan 
bahwa 0,000 < 0,05 maka H1 diterima, artinya Terdapat pengaruh motivasi 
dan hasil belajar Matematika yang diajarkan menggunakan Blended 
Learning dengan konvensional pada siswa kelas IV SDN Mangkura I 
Makassar.  Selanjutnya akan dilakukan uji t-tabel. Dari nilai ttabel ini dapat 
dituliskan sebagai berikut:  ttabel dengan taraf signifikansi 5% = 2,00100 < 
thitung sebesar = 3.949. Maka dapat disimpulkan bahwa “Ada pengaruh 
yang signifikan antara model Blended Learning dengan konvensional 
terhadap motivasi dan hasil belajar pada siswa kelas IV SDN Mangkura I 
Makassar”. Dengan kata lain, hipotesis diterima dengan kriteria uji: Jika 
tthitung < ttabel, maka H0 diterima (uji 2 pihak)  

 

Kata kunci: Blended Learning, motivasi, hasil beljar. 
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ABSTRACT 

Andi Windayani. The Effect of The Use of Blended Learning On 
Motivation and Mathematics Learning Outcomes of Grade IV Students of 
SDN Mangkura I Makassar. Guided by Irwan Akib and Husniati. 

  

The purpose of the study wasto find out 1) the influence of 

motivation to learn Mathematics taught using Blended Learning with 

conventional on grade IV students of SDN Mangkura I Makassar; 2) the 

influence of mathematics learning outcomes taught using Blended 

Learning with conventional on grade IV students of SDN Mangkura I 

Makassar.  

This type of research is pretest-postest control group design. The 

number of samples in this study were grade IV students of SDN 

Mangkura I Makassar, class IV A as many as 30 students as an 

experimental class and class IV B as many as 30 students. The data 

collection method used is a learning outcomes test to measure learning 

motivation using questionnaires and documentation. The data analysis 

techniques used are descriptive statistical approaches and inferential 

analysis.  

Research results Based on the results of the Paired Sample T-

Test  test, the value in the inquiry learning model class and the PBL 

class of levene's test analysis, it can be seen that the significance value 

is 0.000 indicating that 0.000 < 0.05 then H1 is  accepted, meaning 

there is an influence motivation and learning outcomes of Mathematics 

taught using Blended Learning with conventional in grade IV students of 

SDN Mangkura I Makassar.    Next, a t-table test will be carried out. 

From the value of t thistable can be written as follows: ttable with a 

significance level of 5% = 2.00100  < tcount of = 3.949. So it can be 

concluded that "Ada significant influence between the Blended Learning 

model  and conventional on motivation and learning outcomes in grade 

IV students of SDN Mangkura I Makassar". In other words, the 

hypothesis is accepted by the test criteria: If tcount < ttable, then H0 is 

accepted (2-party test)  

 

Keywords: Blended Learning, motivation, learning outcomes  
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BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Teknologi yang sedang berkembang memiliki berbagai keunggulan 

dan regulasi untuk menuju masyarakat modern, harus dimanfaatkan 

secara optimal. Teknologi selalu digunakan untuk kepentingan dan 

kenyamanan masyarakat. Dewasa  ini  kemajuan teknologi tidak bisa 

terlepas dari kebutuhan setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

Seperti yang telah dijelaskan pada Al-Qur’an surah Al-Hadid Ayat 25: 

اُس بِٱۡلقِۡسِطِۖ وَ  َب َوٱۡلِميَزاَن لِيَُقومَ ٱلنَّ ِت َوَأنَزۡلنَا َمعَهُمُ ٱۡلِكتََٰ ِنََٰ َلنَا بِٱۡلبَي  ِديدَ ِِي ِِ َلَقۡد َأۡرسَۡلنَا ُرسُ ََ نَا ٱۡل َأنَزۡل

َ َقوِيٌّ عَِزيٞز بَۡأٞس َشِديٞد  ُ َمن يَنُصُرهُۥ َوُرسَُل ُِۥ بِٱۡلغَۡيبِِۚ إِنَّ ٱَّللَّ اِس َولِيَۡعَلمَ ٱَّللَّ لنَّ ُع لِ فِ نََٰ َومَ  

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan 

membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan 

bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia 

dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang 

padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat 

bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan 

supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan 

rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya 

Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS. Al-Hadid Ayat 25)
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 Setiap kegiatan hampir semua menggunakan teknologi untuk 

memudahkan menyelesaikan pekerjaan. Tidak terkecuali pada bidang 

pendidikan, dimana sekarang perkembangan teknologi sangat 

berpengaruh dengan potensi seorang guru sebagai penunjang 

keberhasilan dunia pendidikan. Seorang  guru yang dapat menguasai  

kemampuan teknologi  dalam  pendidikan akan  menjadikan guru tersebut 

mampu beradaptasi  dengan perkembangan  zaman  yang semakin maju. 

Seperti firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al -Anbiya 80-81 : 

ا ْمَناهُ َصْنعََة َلبُوٍس َلُكْم لِتُْحِصَنُكْم ِمْن بَْأِسُكْم ۖ َفَهْل َأْنتُْم شَ يَح َعاِصَفًة ١٨ِكُروَن)َوَعلَّ َماَن الر ِ يْ ( َولِسَُل

ِميَن ) ِ َشْيٍء َعالِ ا بُِكل  تِي بَاَرْكَنا فِيَها ۚ َوُكنَّ ْمِرِه إَِلى اْْلَْرِض الَّ (٨٢تَْجِري بِأَ  

Artinya : “Dan telah Kami ajarkan kepada Daud baju perisai untuk kamu, 

guna  memeliharamu  dalam  peperangan,  maka  tidakkah  

kamu bersyukur ? Dan bagi Sulaiman, angin yang kencang 

tiupannya yang menghembus ke negeri yang telah Kami berkati, 

dan Kami mengetahui tentang segala sesuatu.” (QS. Al Anbiya 

80-81) 

 Pada era pembelajaran abad 21, sistem pendidikan telah berkembang 

pesat dimana pendekatan tradisional mulai termarginalkan oleh 

penemuan teknologi yang semakin canggih dan tumbuh dengan cepat.  

Sudah  selayaknya guru selalu  mengupgrade kompetensi  dirinya untuk 

kebutuhan pembelajaran salah  satunya dengan penguasaan dan 

pemanfaatan teknologi. Dalam dunia pendidikan saat  ini, penggunaan 
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media berbasis teknologi sudah merupakan suatu keharusan. 

Kemampuan teknologi kini menjadi bagian dari tuntutan kompetensi bagi 

guru profesional guna mendukung pelaksanaan pembelajaran  yang 

mengharuskan adanya inovasi dan transformasi dalam setiap proses 

pembelajaran agar mampu mengimbangi tuntutan zaman di dunia 

pendidikan yang semakin maju. Inovasi tersebut salah satunya adalah 

Blended Learning.  

 Model Pembelajaran Blended Learning dimulai sejak computer 

ditemukan,  awalnya karena adanya konvensional dan interaksi antara 

guru dan siswa. Model pembelajaran Blended Learning muncul setelah 

berkembangkanya berbagai perangkat teknologi informasi sehingga 

sumber belajar dapat diakses oleh siswa baik secara offline maupun 

online. Model pembelajaran Blended Learning saat ini dilakukan dengan 

menggabungkan model pembelajaran konvensional, teknologi media 

cetak, teknologi audio, teknologi audio visual, teknologi komputer, dan 

teknologi e-learning (pembelajaran digital). 

       Alasan peneliti memilih judul ini adalah karena SDN Mangkura I 

Makassar memiliki fasilitas internet, fasilitas komputer di lab multimedia 

dan perpustakaan yang lengkap. Ketersediaan media tersebut tidak lain 

adalah alat bantu belajar untuk siswa dan guru dalam menambah 

referensi atau literatur. Namun sampai saat ini fasilitas tersebut belum 

digunakan sepenuhnya dengan maksimal terkhusus pada guru, untuk 

menjadikan fasilitas tersebut sebagai penunjang utama dalam 
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pembelajaran.  Adapun  faktor  yang  menyebabkan  kurang maksimalnya 

pemanfaatan  fasilitas diantaranya adalah minimnya  pengetahuan  guru  

tentang media  pembelajaran  yang  berbasis literasi digital seperti  

internet  dan  kurangnya  motivasi belajar siswa yang didapat dari guru 

yang hanya melakukan pembelajaran konvensional terkhusus pada 

pembelajaran Matematika sehingga berdampak pada hasil belajar siswa . 

Berdasarkan  alas an yang telah  dipaparkan  di  atas, maka peneliti 

mengangkat  judul  penelitian “Pengaruh Penggunaan Pembelajaran 

Blended Learning Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Matematika Siswa 

Kelas IV SDN Mangkura I Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan kali ini 

Berdasarkan uraian latar belakang, adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh penggunaaan pembelajaran Blended Learning 

terhadap motivasi belajar Matematika pada siswa kelas IV SDN 

Mangkura I Makassar?  

2. Apakah ada pengaruh penggunaaan pembelajaran Blended Learning 

terhadap hasi belajar Matematika pada siswa kelas IV SDN Mangkura 

I Makassar?  

C.  Definisi Istilah 

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian 

definisi istilah menurut peneliti yang disimpulkan dari beberapa peneletian 

terdahulu adalah sebagai berikut : 
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1. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah adanya dorongan positif dari dalam diri 

seseorang yang menjadi sugesti untuk mencapai hasil atau tujuan dari 

proses belajarnya. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan akhir dari proses evaluasi atau pengenalan 

yang dilakukan secara berulang dan sifatnya permanen karena hasil 

belajar mengikuti proses dari belajar itu sendiri. 

3. Blended Learning 

Blended Learning adalah proses pembelajaran yang menggabungkan 

beberapa metode, pengajaran, dan gaya belajar dengan memanfaatkan 

media interaktif yang berbeda antara pengajar dan siswa. Blended 

learning juga merupakan kombinasi dari pembelajaran konvensional dan 

on-line. 

D.  Maksud dan Tujuan 

Berpijak pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh penggunaaan pembelajaran Blended Learning 

terhadap motivasi belajar Matematika pada siswa kelas IV SDN 

Mangkura I Makassar. 
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2. Menganalisis pengaruh penggunaaan pembelajaran Blended Learning 

terhadap hasil belajar Matematika pada siswa kelas IV SDN Mangkura 

I Makassar. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan ilmiah 

tentang pengaruh pembelajaran  Blended  Learning terhadap 

motivasi dan hasil belajar Matematika siswa. 

b. Penelitian diharapkan mampu menyempurnakan konsep penerapan 

medel pembelajaran Blended Learning terhadap motivasi dan hasil 

belajar Matematika siswa. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan 

untuk dimanfaatkan dan dikembangkan oleh setiap orang, 

terkhusus pada  Kurikulum Pendidikan Dasar di Universitas 

Muhammadiyah Makassar.  

2. Manfaat Praktis  

a. Kontribusi yang bermanfaat untuk melengkapi penerapan metode 

Blended Learning pada peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa 

di sekolah guna meningkatkan efektivitas pembelajaran Matematika   

b. Meningkatkan pengetahuan dan temuan bagi para peneliti, 

khususnya di bidang pendidikan Matematika.  
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c. Referensi untuk para peneliti lainnya yang melakukan pengkajian 

tentang penerapan Blended Learning dalam pembelajaran 

Matematika kedepannya.
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Motivasi Belajar 

Kata Motivasi berasal dari bahasa latin yaitu “movere” yang artinya 

adalah menggerakkan atau bisa juga diartikan sebagai membangkitkan 

atau mendorong. Motivasi bisa diartikan sebagai usaha seseorang untuk 

membangkitkan atau mendorong keinginan dalam melakukan sesuatu 

agar tujuannya dapat tercapai. Dengan kata lain, guru harus mampu 

mengupayakan motivasi belajar dalam diri siswa agar dapat mencapai 

hasil belajar yang maksimal. Jika siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk 

belajar, maka seluruh proses pembelajaran dapat diikuti dengan baik, 

mulai dari rasa ingin tahu, memperhatikan penjelasan pelajaran, membaca 

materi hingga menemukan strategi yang paling tepat bagi mereka untuk 

mencapai prestasi akademik yang tinggi. (Indriani, 2021:4). Dengan 

demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi hanya akan terjadi bila 

ada tujuan yang ingin dicapai dengan .Hal tersebut akan jadi faktor 

pendorong seseorang untuk sungguh-sungguh berusaha mencapai tujuan 

tersebut. 

Mc. Donald dalam Sadirman (2012:73) berpendapat bahwa 

motivasi adalah transformasi energi seseorang yang ditandai dengan 

munculnya perasaan dan didahului oleh reaksi terhadap adanya suatu 

tujuan. Dari pengertian yang dikemukakan Mc. Donald ini mengandung 
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tiga unsur utama yaitu: a) Motivasi merupakan awal terjadinya perubahan 

energi pada diri seseorang. b) Motivasi ditandai dengan adanya perasaan 

dan simpati seseorang. c) Motivasi akan tumbuh dengan adanya tujuan. 

Dalam hal ini, motivasi sebenarnya merupakan reaksi terhadap suatu 

tindakan, yaitu adanya tujuan (Afifah Arlena, Z Mawardi Effendi, Rani 

Sofya, 2018:30). 

Uno (2012:23) mengemukakan bahwa motivasi belajar disebabkan 

oleh adanya dua faktor pendukung yaitu : a) Faktor Intrinsik berupa 

keinginan untuk sukses dan peningkatan kebutuhan belajar, harapan akan 

cita-cita. Motivasi instrinsik berupa : (1) Tugas yang diberikan harus sesuai 

dengan minat belajar, (2) Modivikasi perencanaan yang beragam, (3) Ada 

umpan balik terhadap respon siswa, (4) Kesempatan respon siswa yang 

aktif, dan (5) Memberi peluang pada siswa untuk menyesuaikan tugasnya. 

b) Faktor Ekstrinsik berupa reward, lingkungan belajar yang mendukung, 

dan aktivitas belajar yang menyenangkan. Motivasi ekstrinsik yaitu: (1) 

Kesesuaian tugas dengan minat belajar, (2) Perencanaan yang beragam, 

(3) Respon siswa, (4) Kesempatan siswa yang aktif, (5) Kesempatan 

siswa dalam menyesuaikan tugas pekerjaannya, dan (6) Kegiatan yang 

menyenangkan dalam belajar. 

Psikolog mendefinisikan motivasi sebagai proses internal yang 

mengaktifkan, mengarahkan, dan menopang perilaku dari waktu ke waktu. 

Slavin dalam Sjukur (2012:371) mengatakan bahwa dalam secara 

sederhana, motivasi adalah sesuatu yang membuat Anda terus maju, 
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membuat Anda terus maju, dan menentukan ke mana Anda ingin pergi. 

Berdasarkan pendapat di atas. Motivasi belajar adalah adanya dorongan 

positif dari dalam diri seseorang yang menjadi sugesti untuk mencapai 

hasil atau tujuan dari proses belajarnya. 

2. Pengertian Hasil Belajar 

Masalah belajar adalah masalah yang  kita semua hadapi. Melalui 

belajar, manusia memperoleh keterampilan dan kemampuan,dalam 

membentuk sikap dan meningkatkan pengetahuan. Oleh karena itu, hasil 

belajar adalah hasil nyata yang diperoleh siswa atas penguasaan 

kemampuan fisik dan mental di sekolah, yang dibuat dalam bentuk 

laporan setiap semester. 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah 

proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah 

laku baik pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan siswa 

sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Untuk memahami kemajuan 

hasil belajar siswa, kita harus melakukan penilaian dan untuk menentukan 

kemajuan yang dicapai, harus ada standar (benchmark) yang mengacu 

pada tujuan yang telah ditentukan sehingga dapat diketahui seberapa 

besar pengaruh strategi pembelajaran terhadap keberhasilan belajar 

siswa. 

Sebagaimana yang dikemukakan Hilgard yang dikutip oleh Sanjaya, 

(2010:228-229) bahwa belajar adalah suatu proses perubahan melalui 

kegiatan atau proses pelatihan, baik di laboratorium maupun di lingkungan 
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alam. Pendapat tersebut didukung oleh Sanjaya (2010:229) bahwa hasil 

belajar adalah suatu proses dimana aktivitas mental seseorang 

berinteraksi dengan lingkungannya untuk menghasilkan perubahan 

perilaku yang positif, termasuk perubahan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan motorik, gerakan psikologis. Dikatakan positif, karena 

adanya perubahan perilaku yang melengkapi perilaku sebelumnya 

cenderung bersifat permanen dan tidak mudah dilupakan. 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah adanya perubahan tingkah laku, pola piker dan 

pemahaman pada siswa yang terlihat pada akhir dari proses 

pembelajaran yang dilakukan secara berulang dan sifatnya permanen 

karena hasil belajar mengikuti proses dari belajar itu sendiri. Selain itu 

hasil belajar dapat pula diukur dari perolehan nilai siswa. 

3. Blended Learning 

3.1 Pengertian Blended Learning 

Pada abad sekarang terminology dari blended jadi populer, sehingga 

banyaknya integrasi yang mengarah sebagai Blended Learning. Pada 

metode penelitian, istilah blend untuk menerangkan adanya pembauran 

antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam pembelajaran disebut 

dengan istilah pendekatan eklektik,yaitu adanya kombinasi beberapa 

pendekatan pada model peembelajaran. Namun pengertian dari model 

Blended Learning yaitu pembelajaran yang mengombinasikan antara 



 
 

12 
 

strategi pembelajaran berupa model konvensional, pembelajaran berbasis 

teknologi off-line, dan digital secara on-line (Ayu, 2019: 2438). 

Model pembelajaran Blended Learning dikembangkan mulai tahun 

2000 dan saat ini sudah banyak digunakan di beberapa negara besar 

seperti Amerika Utara, Inggris, Australia, beberapa universitas dan di 

seluruh dunia untuk kebutuhan pelatihan. Melalui Blended Learning, 

semua sumber belajar yang dapat memenuhi kebutuhan belajar bagi 

mereka dapat dikembangkan. Blended Learning mengombinasikan 

pembelajaran konvensional dengan pembelajaran berbasis digital, yaitu 

pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Model pembelajaran ini 

merupakan kombinasi yang menggunakan sumber belajar konvensional 

dengan guru maupun yang terdapat pada perangkat komputer, 

smartphone atau HP, saluran TV, siaran TV satelit,video conference serta 

sarana elektronika lainnya. Guru bersama siswa berkolaborasi untuk 

peningkatan mutu belajar.Tujuan utama Blended Learning untuk 

menciptakan peluang bagi karakteristik siswa yang berbeda sehingga 

terjadi pembelajaran yang mandiri, berkelanjutan dan sepanjang hayat, 

sehingga pembelajaran lebih efektif, efisien dan menyenangkan. 

Blended Learning merupakan istilah asing yang diadopsi dari bahasa 

Inggris, yakni Blended dan Learning. Arti kata Blend adalah campur atau 

baur yang bermakna adanya beberapa model pembelajaran yang satukan. 

Sedangkan Learning artinya belajar. Jadi dapat diartikan sebagai kegiatan 

belajar yang menggabungkan atau mencampur beberapa unsur  dalam 
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kegiatan pembelajaran, dimana kita dapat  menggunakan 2 atau lebih 

strategi, model dan sarana pembelajaran. Blended Learning merupakan 

model pembelajaran yang menggabungkan kegiatan belajar yang berbasis 

digital dan informasi dengan pembelajaran konvensional. Unsur-unsur 

yang satukan dapat berupa apa pun, seperti model, media,  sumber,  

ataupun strategi pembelajaran yang  bukan hanya menggabungkan model  

face-to-face dan model on-line learning saja, hingga memberi pengalaman 

belajar yang efektif dan efisien (Nurdian, 2016).  

Blended Learning berarti Blended  yaitu campuran, gabungan atau 

kombinasi yang cukup baik. Sedangkan Learning adalah belajar atau 

mengetahui. Blended Learning adalah kombinasi dari banyak metode 

pembelajaran yang berbeda. Kusairi (2011) berpendapat bahwa Blended 

Learning merupakan model pembelajaran yang menggabung 2 atau lebih 

model serta pendekatan suatu proses pembelajaran agar dapat  mencapai 

tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Dwiyogo (2014) mengemukakan 

bahwa model pembelajaran Blended Learning bisa mengombinasikan 

model belajar secara konvensional dengan model pembelajaran yang 

berbasis komputer. Maksud dari pernyataan di atas adalah pembelajaran 

yang menggunakan sarana teknologi dalam pembelajaran  dan 

mengombinasikan dengan beberapa sumber belajar konvensional 

bersama guru ataupun  yang  termuat  dalam  perangkat  komputer/PC, 

handphone atau  smartphone, siaran TV satelit, video converence, serta 
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media elektronik lainnya. Kombinasi dari semua komponen tersebut  dapat 

memberi keuntungan berupa hasil belajar siswa.  

Menurut Bershin (2014), bahwa model pembelajaran Blended 

Learning merupakan penggabungan dari beberapa media, tekhnologi, 

aktivitas, dan juga beberapa pengalaman untuk menghasilkan program 

pengembangan yang optimal untuk audiens tertentu. Model ini 

menggunakan beberapa jenis e-learning, baik dengan instruktur 

pengembangan dan format praktis lainnya. Sedangkan Poon (2013) 

mengemukakan bahawa Blended Learning digunakan untuk menjelaskan 

tentang situasi pembelajaran yang mengkombinasikan beberapa model 

pembelajaran dengan tujuan untuk memberi pengalaman yang 

takterlupakan, efektif dan efisien. Koombinasi tersebut dapat berupa 

pengabungan dari berbagai jenis teknologi pembelajaran online dan 

konvensional (face-to-face) yang telah dikembangkan oleh guru.  

Blended Learning merupakan model pembelajaran yang baru untuk 

membantu  siswa agar dapat memahami secara maksimal materi yang 

diberikan. (Sandi, 2012) mengemukakan bahwa pada umumnya proses 

pembelajaran lebih cenderung berpusat pada guru, yang membuat siswa 

bosan dalam belajar dan mengikuti proses  pembelajaran. Dengan 

menerapkan model Blended Learning tentunya diharapkan dapat 

mengubah gaya belajar yang telah membudaya karena siswa diharapkan 

dapat  aktif dalam setiap proses pembelajaran serta kreatifitas dalam 
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pemanfaatan sumber belajar yang telah disiapkan maupun sumber belajar 

yang lainnya (Astriyanti, et al., 2017: 15).  

Husamah (2014) mejelaskan bahwa model Blended Learning adalah 

gabungan beberapa manfaat belajar melalui internet (e-learning on-line), 

berbasis multimedia (e-learning off-line) serta menggunakan perangkat 

seluler (mobile learning) dengan model pembelajaran konvensional (face-

to-face).  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Blended Learning 

merupakan  kombinasi e-learning dan pembelajaran face-to-face. Adapun 

tujuan dari model Blended Learning adalah memberi pengalaman belajar 

yang paling efektif serta  efisien dengan menggabungkan kondisi belajar 

yang tentunya berbeda dari biasanya. Johnson dalam Asih (2018: 41) 

mengemukakan bahwa keterampilan berpikir secara kritis dapat dilatih 

oleh karena otak manusia terus-menerus berupaya memahami 

pengalaman. Dari pernyataan Johnson tersebut menunjukkan jika proses 

belajar sebaiknya guru dapat menyajikan pengalaman dan fakta-fakta 

yang tersaji  dalam kehidupan siswa sehari-hari. Gabungan antara on-line 

learning dan  pembelajaran face-to-face adalah model pembelajaran 

alternatif agar mendapat keuntungan masing-masing. Pembelajaran 

melalui media internet mampu memberi rangsangan keterampilan berpikir 

kritis dan kolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang dapat 

menghargai nilai-nilai ilmiah agar dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa. (Supardi & Putri, 2011: 579).   
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Blended Learning dapat menyandingkan pembelajaran konvensional 

dengan pembelajaran on-line secara simultan. Paduan dari model 

pembelajaran konvensional dimana guru dan siswa bertemu secara 

langsung dengan pembelajaran on-line yang bisa terkoneksi kapan pun, di 

mana pun selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari seminggu (Amin, 2017: 

57). Adapun bentuk lain dari Blended Learning adalah pertemuan secara 

virtual antara guru dan siswa. Keduanya bisa saja berada di tempat yang 

berbeda, namun bisa saling memberi umpan balik, pertanyaan, atau 

menjawab. Semuanya dapat dilakukan secara real time. Ada yang 

menyebutnya dengan istilah Long Distance Instructed Learning, ada pula 

yang mengistilahkan dengan Virtual Instructor Led Training yang dipandu 

oleh instruktur secara virtual karena berada pada tempat berbeda. Apapun 

defenisinya, model pembelajaran ini memanfaatkan teknologi IT baik itu 

melalui video conference, phone conference, ataupun chat on-line.  

3.2 Karakteristik Blended Learning 

Berikut adalah karakteristik Blended Learning yaitu:  

1. Model belajar yang mengombinasikan beberapa cara penyampaian 

materi, model pengajaran, gaya belajar, dan beberapa media berbasis 

teknologi lainnya. 

2. Suatu kombinasi pembelajaran konvensional (face-to-face), mandiri, 

dan on-line.  

3. Pembelajaran didukung oleh kombinasi efektif antara metode 

pengajaran, metode pengajaran dan gaya belajar. 
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4. Guru bersama orang tua siswa punya peran yang sama pentingnya, 

dimana seorang guru bertindak sebagai fasilitator, sedangkan orang tua 

sebagai pendukung (Watson:3)  

Pada artikel dengan judul “Building Blended Learning Strategy” 

Mc.Ginnis (2015) memberi masukkan tentang 6 hal yang harus 

diperhatikan ketika menyelenggarakan model pembelajaran Blended 

Learning:  

1. Menyampaikan bahan pembelajaran dan informasi lainnya dengan 

konsisten.  

2. Menyelenggarakan proses pembelajaran dengan model pembelajaran 

Blended Learning secara bersungguh-sungguh. 

3. Bahan ajar harus sering mengalami revisi (update) baik itu berupa 

format, isi, ataupun ketersediaan bahan ajar sesuai kaidah bahan ajar 

mandiri.  

4. Pengalokasian waktu dapat menggunakan formulasi 3 : 1 yang artinya 

bahwa 75% untuk model pembelajaran on-line dan 25 % untuk model 

pembelajaran konvensional.  

5. Pengalokasian waktu pembimbingan khusus 25 %  bagi siswa yang 

tertinggal, namun jika tidak memungkinkan maka dapat dimanfaatkan 

untuk membantu  kesulitan siswa yang mengalami masalah belajar.  

6. Model Blended Learning membutuhkan kedisiplinan yang mempunyai 

waktu dan perhatian untuk selalu meningkatkan kualitas 

pembelajaran. (Soekartawi: 2013)  
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3.3 Tujuan Blended Learning 

Secara umum tujuan pengembangan model Blended Learning adalah 

untuk menggabungkan karakteristik terbaik dari proses pembelajaran yang 

dilakukan secara konvensional dan karakteristik terbaik pembelajaran on-

line untuk meningkatkan gaya belajar yang mandiri secara aktif oleh siswa 

dan meminimalisir jumlah jam belajar komvensional di kelas (Khoiroh, et 

al., 2017: 99).  

Adapun tujuan Blended Learning secara rinci adalah sebagai berikut.  

1. Membantu siswa agar dapat berkembang lebih baik dalam setiap 

proses belajar, sesuai dengan gaya belajar dan preferensi mereka.  

2. Memberi kesempatan praktis bagi guru dan siswa untuk belajar secara 

mandiri, bermanfaat, dan terus mengalami berkembang.  

3. Meningkatkan jadwal yang fleksibel bagi siswa, dengan 

menggabungkan unsur terbaik dari konvensional dan instruksi on-line. 

Model konvensional dapat digunakan untuk melibatkan siswa dalam 

kegiatan interaktif. Sedangkan pembelajaran on-line memberikan 

siswa berbagai konten multimedia yang kaya dengan pengetahuan 

dan dapat diakses setiap saat, dan di mana saja selama siswa 

memiliki akses internet. (Wasis, 2011) 

3.4 Komponen Blended Learning 

Menurut Istiningsih dan Hasbullah (2015 : 53) Dari kesimpulan para 

ahli tentang Blended Learning, dapat disimpulkan bahwa Belended 

Learning mempunyai tiga komponen yang digabungkan jadi satu model 
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pembelajaran  Blended Learning. Penjabaran Blended Learning dapat 

dilihat pada Gambar 2.1  

                      

 

   

 

 

 

 

Gambar 2.1 Komponen Blended Learning 

1) Online Learning  

 Online learnng merupakan materi pendidikan yang ditayangkan 

dengan memanfaatkan komputer dan merujuk pada pemanfaatan 

teknologi digital yang dikoneksi dengan internet untuk memberikan 

beberapa solusi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.  

Pembelajaran online dapat bersifat formal atau informal. Misalnya, e-

learning formal yaitu pembelajaran dengan berdasarkan kurikulum, 

silabus, mata pelajaran, dan evaluasi yang telah diatur dan disusun sesuai 

jadwal yang telah disepakati oleh peserta (penanggung jawab e-learning 

dan siswa sendiri). 

Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa Online Learning 

merupakan lingkungan belajar yang berbasis digital dengan 

memanfaatkan teknologi internet, intranet, dan multimedia untuk 
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mengakses materi belajar agar memungkinkan adanya interaksi belajar 

antar anggota atau dengan mengajar di manapun  dan kapanpun. Adapun 

Karakteristik online learning  meliputi:  

a. Memanfaatkan  teknologi digital elektronik  

b. Memanfaatkan keunggulan perangkat komputer  

c. Menggunakan bahan ajar bersifat mandiri yang disusun oleh guru itu 

sendiri 

d. Menggunakan jadwal belajar, kurikulum, hasil, kesiapan belajar dan 

masalah administrasi pendidikan dapat dilihat di komputer. 

2) Pembelajaran Konvensional 

.  Konvensional merupakan suatu cara penyampaian informasi dengan 

lisan kepada sejumlah pendengar (Sudjana 2016). Pada pembelajaran 

konvensional, siswa ditempatkan sebagai objek belajar yang berperan 

sebagai sebagai penerima informasi yang pasif (Sanjaya 2013). Jadi pada 

umumnya penyampaian pelajaran menggunakan ceramah, tanya jawab 

dan penugasan.  

 Pembelajaran konvensional dilakukan dengan satu arah. Dalam 

pembelajaran ini peserta didik sekaligus mengerjakan dua kegiatan yaitu 

mendengarkan dan mencatat (Nurabadi et al. 2021). Pembelajaran 

konvensional pada umumnya memiliki kekhasan tertentu, misalnya lebih 

mengutamakan hafalan daripada pengertian, menekankan pada 

keterampilan berhitung., mengutamakan hasil daripada proses dan 

pengajaran berpusat pada guru (Sulianto 2008). Metode pembelajaran 
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konvensional adalah metode pembelajaran tradisonal atau disebut juga 

dengan metode ceramah, karena sejak dahulu metode ini digunakan 

sebagai alat komunikasi lisan antara guru dan siswa dalam proses belajar 

dan pembelajaran (Djamarah 2015).  

1. Sintaks Model Pembelajaran Konvensional 

Langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran konvensional, 

yaitu (Sanjaya 2013):  

a) Persiapan (preparation).  

b) Penyajian (presentation).  

c) Menghubungkan (correlation).  

d) Menyimpulkan (generalization).  

e) Penerapan (application). 

2. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Konvensional 

Setiap model pembelajaran mempunyai kelebihan dan kelemahan 

masing-  

masing. Adapun model pembelajaran konvensional memiliki kelebihan  

yaitu:  

a) Berbagai informasi yang tidak mudah ditemukan di tempat lain.  

b) Menyampaikan informasi dengan cepat.  

c) Membangkitkan minat akan informasi. 

d) Mengajari peserta didik yang cara belajar terbaiknya dengan 

mendengarkan.  

e) Mudah digunakan dalam proses belajar mengajar.  
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Sedangkan kelemahan model pembelajaran konvensional menurut  

(Suyitno 2007) yaitu :  

a) Tugas guru adalah memberi dan tugas peserta didik adalah menerima.  

b) Peserta didik merupakan penerima pengetahuan yang pasif.  

c) Pembelajaran konvensional cenderung mengkotak-kotakkan peserta 

didik.  

d) Kegiatan belajar mengajar lebih menekankan pada hasil bukan proses.  

 Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran konvensional 

merupakan model pembelajaran tradisional yang terpusat pada guru, 

mengutamakan hasil bukan proses, siswa ditempatkan sebagai objek dan 

bukan subjek pembelajaran sehingga siswa sulit untuk menyampaikan 

pendapatnya. Selain itu metode yang digunakan tidak terlepas dari 

ceramah, pembagian tugas dan latihan sebagai bentuk pengulangan dan 

pendalaman materi ajar 

3) Belajar Mandiri  

Salah satu aktivitas dari model pembelajaran pada Blended Learning 

adalah pembelajaran secara mandiri (individualized learning), yaitu siswa 

mampu belajar secara mandiri dengan menggunakan informasi, materi 

atau pelajaran secara on-line menggunakan fasilitas internet. Tidak berarti 

siswa akan belajar sendiri, akan tetapi belajar mandiri yang berarti belajar 

secara isiatif tanpa ada bantuan dari orang lain. Belajar mandiri 

merupakan cara yang memungkinkan siswa belajar sendiri dari sumber 
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bahan cetak, siaran  ataupun bahan pra-rekam yang sebelumnya telah 

disiapkan. (Haris, 2016)  

Proses belajar secara mandiri merupakan perubahan peran guru 

menjadi fasilitator atau perancang dan fasilitator proses pembelajaran, 

guru membantu siswa mengatasi kesulitan belajar atau dapat menjadi 

mitra belajar untuk beberapa materi dari panduan program. Tugas 

merancang proses pembelajaran menuntut guru untuk mengubah materi 

ke dalam format yang cocok untuk model pembelajaran mandiri. 

Dengan demikian berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan 

bahwa belajar mandiri adalah proses pembelajaran dimana siswa yang 

memegang kontrol atau pengambil inisiatif untuk membuat keputusan  dan 

mencapai keberhasilan belajarnya sendiri tanpa bantuan orang lain dan 

dengan sedikit bantuan dari guru. 

Karakteristik dari pembelajaran mandiri adalah tanggung jawab untuk 

mengontrol dan mengarahkan pembelajaran mereka sendiri berada pada 

siswa. Karakteristik sistem belajar mandiri menurut University of Maryland 

Distance Education Institute (Dole, 2020:3) adalah :  

a. Membebaskan siswa untuk tidak harus belajar pada satu tempat dalam 

satu waktu tertentu.  

b. Internet bisa sangat bermanfaat untuk proses pembelajaran di sekolah 

atau perguruan tinggi  

c. Siswa dapat belajar kapanpun dan dimanapun sesuai dengan jadwal 

pribadinya.  
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d. Beberapa sumber pembelajaran yang dapat digunakan secara offline 

dan online antara lain multimedia interaktif, pembelajaran online, 

pembelajaran mobile, dll. 

3.5 Kelebihan dan Kekurangan Blended Learning 

a) Kelebihan 

1. Dapat mendiversifikasi pembelajaran dan merespon 

karakteristik belajar siswa yang berbeda. Misalnya, siswa yang 

enggan berdiskusi di kelas mungkin lebih aktif dalam menulis 

diskusi. Tidak semua orang berani mengungkapkan 

pendapatnya secara langsung di tempat umum seperti ruang 

kelas. Ada siswa yang benar-benar memiliki banyak ide tetapi 

tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Dengan 

Blended Learning ini, siswa yang paling introvert menjadi lebih 

aktif. 

2. Pembelajaran berlangsung secara mandiri dan formal, 

keduanya memiliki keunggulan yang saling melengkapi. 

3. Belajar lebih efektif dan efisien. 

4. Meningkatkan aksesibilitas lebih mudah bagi siswa untuk 

mengakses materi pembelajaran.  

5. Proses belajar mengajar tidak hanya konvensional, tetapi juga 

menambah waktu belajar dengan memanfaatkan teknologi 

dunia maya.  
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6. Menyederhanakan dan mempercepat komunikasi tanpa henti 

antara guru dan siswa.  

7. Kegiatan diskusi berlangsung online/offline yang terjadi di luar 

jam kelas dan berlangsung sekaligus diantara siswa dan guru 

juga diantara siswa itu sendiri.  

8. Guru bisa mengelola dan mengontrol kegiatan belajar di luar 

jam belajar siswa. 

9. Guru dapat meminta siswa agar meninjau materi pelajaran 

sebelum melakukan pembelajaran konvensional dengan 

sebelumnya menyiapkan tugas pendukung.  

10. Tujuan pencapaian bahan ajar bisa tercapai sesuai dengan 

tujuan yang ditetapkan. 

b) Kekurangan 

1. Dukungan yang diperlukan sangat beragam sehingga sulit untuk 

dilaksanakan jika peralatan dan infrastruktur tidak terpenuhi.  

2. Belum meratanya fasilitas yang dimiliki oleh siswa, seperti 

perangkat komputer atau android dan akses internet.  

3. Jaringan yang tidak mencukupi dan akan sulit bagi siswa untuk 

terlibat dalam pembelajaran mandiri secara online.  

4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penggunaan 

teknologi.  

5. Guru harus memiliki skil dalam mengimplementasikan 

pembelajaran e-learning. 
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6. Guru harus diberikan waktu agar dapat mengembangkan dan 

mengelola pembelajaran dari sistem e-learning, seperti memilih 

platform dalam pengembangan materi, menyiapkan metode 

penilaian, melakukan evaluasi dan umpan balik, atau membuat 

pernyataan yang diajukan siswa.  

7. Guru harus menyiapkan beberapa referensi digital untuk 

dijadikan sebagai bahan bagi siswa untuk mengikuti 

pembelajaran on-line dan referensi digital yang dapat 

dikombinasikan dengan pembelajaran konvensional 

8. Guru membutuhkan strategi pembelajaran untuk 

memaksimalkan pelaksanaan Blended Learning secara efektif. 

4. Pengertian Belajar Matematika 

Ada beberapa pendapat yang mendefinisikan tentang belajar 

Matematika. Berikut merupakan definisi belajar Matematika menurut 

beberapa ahli. 

a) J. Bruner menyatakan bahwa belajar Matematika akan lebih berhasil 

jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-

struktur yang termuat dalam pokok bahasan yang diajarkan 

(Suherman dkk dalam Haniyyah dkk, 2020:105). 

b) Robert Gane Belajar belajar Matematika terdiri dari objek langsung 

dan objek tak langsung (Ismail dalam Dedi, 2015). 

c) Z.P Dienes Berpendapat bahwa setiap konsep atau prinsip 

Matematika dapat dimengerti secara sempurna hanya jika pertama-
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tama disajikan kepada siswa dalam bentuk konkrit (Ukhti Raudhatul 

Jannah,2013:127). 

d) Goldin (1992) Matematika ditemukan dan dibangun oleh manusia 

sehingga dalam pembelajaran Matematika harus lebih dibangun oleh 

siswa daripada ditanamkan oleh guru. Pembelajaran Matematika 

menjadi lebih aktif bila guru membantu siswa menemukan dan 

memecahkan masalah dengan menerapkan pembelajaran bermakna 

(Dinda Febrianti, 2017). 

e) Ruseffendi (1991) menyatakan bahwa belajar Matematika adalah 

belajar konsep dimulai dari benda-benda real kongkrit secara intutif, 

kemudian pada tahap-tahap yang lebih tinggi konsep itu diajarkan lagi 

dalam bentuk yang lebih abstrak dengan mengunakan notasi yang 

lebih umum dipakai dalam Matematika. (Firmansyah, 2015:36) 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

belajar Matematika adalah mempelajari serangkaian konsep (concepts) 

dan serangkaian pertanyaan (esensi, teorema, proposisi, prinsip). Untuk 

mengungkapkan makna dan pernyataan dibuat simbol, nama, istilah dan 

kesepakatan (fakta). Konsep adalah cara abstrak untuk membedakan satu 

objek dengan objek lainnya. 

Dengan demikian, dalam pembelajaran Matematika, pemahaman 

konsep dan struktur materi akan memudahkan siswa dalam menghafal 

materi, karena materi yang dipelajari memiliki struktur struktural. Karena 

Matematika adalah ide abstrak yang menggunakan symbol-simbol, untuk 
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itu konsep Matematika harus dipahami sebelum berurusan dengan simbol. 

Dalam Hierarki Matematika memastikan proses pembelajaran Matematika 

berjalan lancar, jika dilakukan terus menerus. 

5. Pengaruh Penggunaan Pembelajaran Blended Learning Terhadap 

Motivasi dan Hasil Belajar Matematika Siswa 

Dalam pembelajaran Matematika, ada konsep yang perlu dikuasai 

siswa tanpa mempertimbangkan proses pembelajaran yang tepat. 

Kesulitan siswa untuk memahami konsep Matematika diprediksi karena 

model pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran selama ini masih dalam bentuk konvensional  dan lebih 

memfokuskan pada ketuntasan materi pelajaran sehingga pemahaman 

konsep Matematika tidak tercapai .  

Pada abad 21 saat ini dunia pendidikan selalu dituntut untuk terus 

mengikuti arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin berkembang. Tidak sedikit guru yang menggunakan 

pembelajaran online. Pembelajaran online memiliki manfaat dengan 

beragam sumber belajar , dimana guru dan siswa dapat menjangkau 

sumber belajar yang sangat luas . Namun model pembelajaran ini memiliki 

kelemahan yaitu kurangnya interaksi langsung antara guru, dan siswa. 

Menurut Hasbullah (2014:66) bahwa Penyajian materi dengan sistem 

online kurang interaktif, orang merasa hanya seorang diri dan dia 

membutuhkan orang lain untuk berinteraksi. Meskipun bagi seorang  

pembelajar yang sesungguhnya hal itu bukan menjadi alasan. Fakta 
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menunjukkan sesorang tidak akan bertahan lama dalam belajar di depan 

komputer tanpa ada interaksi. 

Belajar membutuhkan proses yang berlangsung dua arah. Siswa 

membutuhkan umpan balik dari guru dan sebaliknya guru juga 

membutuhkan umpan balik dari siswa. Dengan ini dapat diperoleh hasil 

belajar yang lebih meningkat dan efektif sesuai dengan tujuan. Dalam 

pembelajaran Matematika khususnya di SD, siswa butuh umpan balik 

secara langsung seperti pada penerapan model pembelajaran 

konvensional. Blended Learning menghilangkan kesan belajar seorang 

diri, sehingga ia termotivasi untuk terus belajar. Oleh karena itu, dalam 

kegiatan belajar  dengan model Blended Learning diharapkan mampui 

membantu siswa dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.  

Dayu Citra Wahyuni dan Iip Sugiharta (2019 :8-9) menyatakan bahwa 

model pembelajaran Blended Learning mampu mengubah motivasi belajar 

siswa dan guru dapat menggunakan model ini dalam kegiatan 

pembelajaran untuk membangun suasana belajar yang baru. Penerapan 

model Blended Learning ini ke depannya dapat menjadi model 

pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar, terkhusus pada 

pelajaran Matematika. 

Dengan pelaksanaan model Blended Learning, guru diharapkan  

dapat memberi bahan ajar sebagai bentuk diskusi kepada siswa. Dengan 

mengunggah bahan pembelajaran atau alamat website yang dibagikan 

pada siswa sebagai bahan belajar. Tugas serta evaluasi siswa juga dapat 
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dikerjakan dengan pembelajaran online menggunakan beberapa platform 

pembelajaran atau media aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan 

meeting atau video conference untuk memberikan tanya jawab/kuis 

secara langsung kepada siswa. Selain model pembelajaran secara on-

line, siswa akan diberi pembelajaran dengan tatap muka di dalam kelas. 

2 Penelitian yang Relevan 

Untuk memperkuat seberapa urgensinya penelitian ini, tentu 

membutuhkan hasil dari penelitian sebelumnya yang terkait, tujuannya 

untuk menyajikan hasil penelitian yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya agar dapat memberi kontribusi bagi penyelesaian penelitian 

pada topik tersebut. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang 

digunakan untuk pengaruh dan telah direview oleh peneliti. 

Jurnal yang berjudul “Transitioning to Blended 

Learning:Undrestanding Student and Faculty Perceptions” oleh Nannette 

P. Napier, Sonal Dekhane, dan Stella Smith Georgisa Gwinnet College, 

yang termuat dalam Journal of Asynchronous Learning Networks, Volume 

15: issue 1 (2012). Dalam jurnal ini, peneliti memfokuskan penelitian untuk 

mengidentifikasi pembelajaran yang bermakna dengan menerapkan 

model Blended Learning dalam menyampaikan materi kepada siswa. 

Penulis menggunakan model experiential learning, observasi, 

pembelajaran komputer dan pengalaman belajar pribadi. Model ini 

memberikan kontribusi yang baik untuk pemahaman belajar siswa. 

Berdasarkan kajian pada jurnal tersebut akan menjadi acuan untuk 
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mengintegrasikan model yang akan digunakan untuk meningkatkan 

pemahaman konsep. 

Jurnal yang berjudul “Kajian Konseptual Model Pembelajaran Blended 

Learning berbasis Web untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Motivasi 

Belajar” dimuat dalam Jurnal Pendidikan Edutama, vol 4, no2 Juli (2017) 

karya Ahmad Kholiqul Amin yang membahas tentang hasil kajian konsep 

dari berbagai jurnal bahwa model Blended Learning merupakan 

perpaduan antara model pembelajaran konvensional dengan 

pembelajaran on-line. Siswa diharapkan selalu aktif dan mampu 

menemukan gaya belajar yang sesuai baginya. Guru hanya berperan 

sebagai mediator, fasilitator dan teman yang menciptakan situasi kondusif 

bagi perkembangan pengetahuan pada siswa. Model Blended learning ini 

akan memperkuat model pembelajaran konvensional melalui 

perkembangan teknologi pendidikan. Selain itu, dapat disimpulkan dari 

hasil penelitian pada jurnal khusus bahwa rata-rata hasil penelitian 

Blended Learning juga berpengaruh terhadap hasil belajar. 

Ada peningkatan motivasi belajar siswa akibat penerapan 

pembelajaran Blended Learningyang dikemukakan oleh Sulihin B. Sjukur 

pada jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Blended Learning Terhadap 

Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Siswa Tingkat SMK” dimuat dalam 

Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol 2, Nomor 3, November ( 2012 ). Pada 

tulisan ini dijelaskan bahwa terdapat pengaruh motivasi belajar dan hasil 

belajar antara siswa yang diajarkan pembelajaran Blended Learning 
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dibandingkan siswa yang diajarkan pembelajaran konvensional; dimana 

ada peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar siswa akibat penerapan 

pembelajaran Blended Learning. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, berbagai penyelidikan dilakukan, 

khususnya pada penggunaan media dan model yang digunakan secara 

keseluruhan. Beberapa artikel dari jurnal sebelumnya telah mengkaji 

secara teoritis dan praktis pada aplikasi konvensional. Penelitian tersebut 

dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dan informasi yang menjadikan 

proses pembelajaran yang lebih bermakna, berkesan dan menyenangkan, 

untuk mengurangi pemahaman konsep yang biasanya muncul saat 

pembelajaran Matematika kelas IV SD. Peneliti juga menerapkan 

pembelajaran karakter siswa menggunakan media dan model 

pembelajaran. Oleh karena itu, sebuah desain dibuat dengan sedemikian 

rupa sehingga tercapai hasil yang maksimal dan menjadi penyempurna 

pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberi 

kontribusi bagi akademisi untuk penelitian yang selanjutnya . 

3 Kerangka Pikir 

Keberhasilan dari proses belajar dapat diukur melalui hasil belajar 

siswa. Hasil yang diperoleh setelah menerapkan kegiatan yang mengarah 

pada perubahan siswa atau hasil yang diperoleh setelah melakukan 

kegiatan pembelajaran. Ada beberapa faktor yang memengaruhi 

keberhasilan proses pembelajaran, termasuk menggunakan model 

pembelajaran yang menyenangkan dan materi pembelajaran yang 
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menarik. Menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat akan 

memudahkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara siswa, guru 

dan bahan ajar. Keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh 

banyak faktor, diantaranya adalah penggunaan model dan media dalam 

pembelajaran.  Keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh 

pengetahuan, keterampilan tekhnis, dan kognitif (hard skill) tetapi lebih 

ditentukan oleh kemampuan mengelola diri sendiri dan orang lain (soft 

skill) (Redhana, 2019: 2240. Olehnya itu, diharapkan penerapan model 

Blended Learning akan jadi salah satu model pembelajaran yang efektif, 

menyenangkan dan kompleks.  

Media adalah wadah pesan yang ingin disampaikan oleh sumber atau 

penyalur kepada yang dituju atau penerima pesan. Menggukan media 

pembelajaran digital dengan berbantuan perangkat komputer atau laptop, 

LCD dan akses internet menjadi alternatif dalam proses pembelajaran, 

karena dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki media ini dapat 

memberikan pembelajaran efektif. 

Salah satu tujuan pembelajaran Matematika kelas IV SD adalah 

menerapkan konsep Matematika untuk memecahkan masalah nyata yang 

dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari, dengan dampak teknologi 

dan materi pelajaran yang tinggi membutuhkan model dan kendaraan 

dalam proses penyampaian materi. Dengan model pembelajaran Blended 
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Learning dan media pembelajaran digital penyampaian materi akan lebih 

bermakna.  

Adapun kerangka pemikiran yang dapat dipaparkan dibawah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Bagan Kerangka Pikir 

4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta. Berdasarkan 

kerangka pikir tersebut diatas dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai 

berikut : 
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1. Ada pengaruh penggunaan pembelajaran Blended Learning terhadap 

motivasi belajar Matematika pada siswa kelas IV SDN Mangkura I 

Makassar. 

2. Ada pengaruh penggunaan pembelajaran Blended Learning terhadap 

hasil belajar Matematika pada siswa kelas IV SDN Mangkura I 

Makassar. 

 

 

 

     

    



 
 

36 
 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Metode dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah 

penelitian adalah menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut 

Creswell dalam Syafnidawaty (2020), pengertian kuantitatif sebagai upaya 

menyelidiki masalah. Dimana masalah tersebutlah yang mendasari 

peneliti mengambil data, menentukan variable dan yang kemudian diukur 

dengan angka agar bisa dilakukan analisa sesuai dengan prosedur 

statistik yang berlaku. Adapun tujuan dari melakukan penelitian kuantitatif, 

tidak lain membantu dalam mengambil kesimpulan atau membantu dalam 

menggeneralisasi prediktif teori yang tepat.  

2. Desain Penelitian 

Adapun penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian eksperimen 

yang termasuk eksperimen semu (quasi experiment). Adapun desain 

eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah preetest dan 

posttest control group design. Dalam desain eksperimen sederhana ini 

terdapat dua kelompok yaitu kelompok pertama yang diberi perlakuan 

dengan penerapan model Blended Learning disebut kelompok eksperimen 

dan kelompok lain hanya menerapkan model konvensional(konvensional) 

yang disebut kelompok kontrol. 

https://raharja.ac.id/author/wati/
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Kedua kelompok tersebut akan diberi preetest (T1) sebelum perlakuan 

diberikan dengan menggunakan soal yang telah dibuat. Preetest 

digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa memberikan tes 

sebelum dimulai pembelajaran. Setelah perlakuan, kedua kelompok 

tersebut diberi posttest (T2) untuk mengetahui peningkatan motivasi dan 

hasil belajar Matematika siswa kelas IV SDN Mangkura I Makassar. 

Sebelum pelaksanaan preetest dan posttest, instrument soal yang telah 

dibuat akan terlebih dulu divalidasi oleh para ahli dalam hal ini dosen 

pembimbing dan dosen lain yang berkompeten. Pada tabel 3.1 

menunjukkan perlakuan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

dengan diberikan preetest dan posttest, yakni: 

Tabel 3.1 Desain Penelitian Quasi Experiment Control Group Design 

 

Keterangan:  

X1  = Pembelajaran dengan model konvensional 

X2  = Pembelajaran dengan model Blended Learning  

T1  = Preetest kelas kontrol  

T2  = Posttest kelas kontrol 

Kelompok Preetest Perlakuan Posttest 

Kontrol T1 X1 T2 

Eksperimen T3 X2 T4 
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T3  = Preetest kelas eksperimen  

T4 = Posttest kelas eksperimen 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SDN Mangkura I Kecamatan Ujung 

Pandang yang terletak di Jl. Botolempangan No. 65 Kecamatan Ujung 

Pandang Kota Makassar. 

2. Waktu Penelitian 

Adapun perkiraan waktu untuk mengumpulkan data penelitian ini 

insyaa Allah akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021-

2022 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populsi menurut Sugiyono (2010) merupakan generasilisasi yang 

terdiri dari objek /subjek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas IV SDN 

Mangkura I pada tahun pelajaran 2021-2022 dengan jumlah rombel kelas 

IV adalah 2 rombel yaitu kelas A dengan banyaknya siswa 34 orang dan 
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kelas B sebanyak 37 orang. Adapun jumlah siswa keseluruhan adalah 71 

orang. 

 

 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi atau dengan kata lain 

yang mewakili populasi yang akan diteliti. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan teknik simple random sampling. Dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas IV SDN Mangkura I  Makassar, kelas IV A sebanyak 30 orang siswa 

sebagai kelas kontrol dan kelas IV B sebanyak 30 orang siswa sebagai 

kelas eksperimen. 

D. Variabel Penelitian  

Variabel adalah atribut atau sifat atau nilai seseorang, benda, atau 

kegiatan yang mengalami perubahan tertentu yang ditentukan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel 

Independen disebut sebagai variabel bebas yaitu variabel yang 

memengaruhi atau yang menjadi sebab adanya variabel dependen. 

Sedangkan variabel dependen disebut sebagai variabel terikat yaitu 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel 

independen (Sugiyono, 2015:39). 

Pada penelitian ini, terdapat dua variable yaitu variable bebas (X) dan 

variable terikat (Y). Variabel bebas dan variable terikat itu sebagai berikut: 
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a) Variabel bebas (X) yaitu model pembelajaran Blended Learning pada 

mata pelajaran Matematika. 

b) Variabel terikat yaitu motivasi (Y1) dan hasil belajar (Y2) siswa pada 

mata pelajaran Matematika. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data kuantitatif 

atau data dalam bentuk angka yang dapat diolah menggunakan rumus 

atau teknik perhitungan. Data yang diambil adalah data motivasi dan hasil 

belajar siswa. 

2. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan berupa data yang diperoleh langsung dari 

sumber data berupa angket untuk mengetahui motivasi belajar dan data 

berupa dokumen hasil belajar Matematika siswa kelas IV SDN Mangkura I 

Makassar 

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data terdapat prosedur penelitian yang 

dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Ada 3 tahap dalam 

mengumpulkan data yaitu terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, 

dan tahap penyelesaian. 

3.1 Tahap Persiapan  

Adapun yang dilakukan oleh peneliti pada tahap persiapan adalah 

sebagai berikut : 
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1) Melakukan observasi untuk mengetahui suasana dan proses 

pembelajaran Matematika yang dilakukan oleh guru didalam kelas, 

baik dalam menggunakan model ,metode, dan media pembelajaran 

2) Mengajukan surat permohonan penelitian dapat dilihat pada lampiran 

3) Konsultasi dengan guru kelas IV A dan kelas IV B mengenai alur 

penelitian yang akan dilaksanakan pada kedua kelas yang akan 

menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol termasuk materi 

pembelajaran, model pembelajaran yang akan digunakan dan 

penyesuaian jam pelajaran Matematika pada kedua kelas tersebut.  

4) Mengumpulkan data nama dan jumlah siswa  

5) Menetapkan jadwal penelitian terlihat  

6) Menetapkan sampel penelitian 

7) Menyiapkan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)  

8) Mempersiapkan sumber-sumber dan alat yang diperlukan untuk 

mendukung pembelajaran model Blended Learning dalam hal ini guru 

akan menggunakan platform Google Classroom  

9)  Merancang instrument penelitian berupa soal dan angket terlihat pada 

lampiran  

3.2 Tahap Pelaksanaan  

Pelaksanaan proses pembelajaran dalam penelitian ini pada kedua 

sampel adalah sama, namun yang berbeda hanyalah dalam cara 

penyampaian materi yaitu pada kelas eksperimen diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Blended Learning sedangkan kelas 
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kontrol dengan menggunakan model konvensional. Secara umum tahapan 

pelaksanaan pembelajaran kedua sampel adalah sebagai berikut: 

a. Pembelajaran Kelas Kontrol  

Pada pelaksanaan pembelajaran di kelas kontrol, guru menggunakan 

model pembelajaran NHT dengan langkah-langkah pembelajaran seperti 

berikut ini : 

1) Guru mempersiapkan rancangan pelajaran dengan membuat Skenario 

Pembelajaran (SP), soal-soal atau quis yang sesuai dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

2) Guru menyampaikan tujuan, informasi latar belakang pelajaran, 

pentingnya pelajaran, mempersiapkan siswa untuk belajar.  

3) Guru menyajikan informasi tahap demi tahap. 

4) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang 

beranggotakan 4-5 orang siswa. Masing-masing siswa dalam 

kelompok diberi nomor. 

5) Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok 

mengerjakanya.  

6) Setiap kelompok kemudian berdiskusi untuk menemukan jawaban 

yang dianggap paling benar dan memastikan semua anggota 

kelompok mengetahui jawaban tersebut. 

7) Guru memanggil salah satu nomor yang ada pada masing-masing 

kelompok. Siswa dengan nomor yang dipanggil mempresentasikan 

jawaban hasil diskusi kelompok mereka masing-masing.  
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8) Guru mempersiapkan kesempatan melakukan latihan lanjutan, dengan 

perhatian khusus pada penerapan pemahaman pada situasi lebih 

kompleks dan kehidupan sehari-hari. 

9) Guru memberikan tugas latihan 

10)  Guru melakukan refleksi bersama siswa 

b. Pembelajaran Kelas Eksperimen  

Pada kelas eksperimen peneliti menggunakan pembelajaran Blended 

Learning. Alur pembelajaran pada kelas eksperimen ini adalah 

menggunakan kombinasi pembelajaran konvensional, pembelajaran 

secara online dan secara mandiri. Adapun langkah-langkah dalam 

pembelajaran Blended Learning adalah sebagai berikut:  

1) Guru melakukan pembelajaran konvensional seperti pada kelas kontrol 

dengan materi dan model pembelajaran yang sama 

2) Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok berdasarkan kelompok  

3) Guru menyampaikan bahwa untuk pertemuan berikutnya akan 

dilaksanakan secara online menggunakan platform Google Clasroom 

yang nantinya akan dishare melalui grup Whatsapp  

4) Guru menghimbau siswa untuk menginstall aplikasi Google Classroom 

melalui aplikasi playstore pada masing-masing smartphone atau laptop 

siswa 

5) Guru mempersiapkan kelas virtual pada Google Classroom kemudian 

membagikan kode kelas kepada siswa untuk dapat bergabung 
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6) Guru mengupload tujuan pembelajaran, materi pelajaran, tugas-tugas 

dan latihan soal, serta soal-soal evaluasi pelajaran Matematika 

menggunakan aplikasi Google Classroom 

7) Guru mengecek kehadiran siswa yang telah bergabung di kelas online 

8) Guru menjelaskan pola pembelajaran siswa 

9) Guru memberikan soal latihan yang telah disiapkan melalui Google 

Classroom untuk didiskusikan oleh siswa 

10) Guru memberikan kesempatan siswa untuk mengakses sumber belajar 

online seperti PPT dalam Google Classroom atau sumber online 

lainnya 

11) Guru membimbing siswa dalam memperoleh pemahaman yang benar 

dari materi yang telah disajikan 

12) Guru memotivasi dan membimbing siswa untuk menyelesaikan 

permasalahan pada pelajaran Matematika, dengan melakukan diskusi 

dengan teman kelompok 

13) Guru mengecek keberhasilan siswa mengerjakan tugas-tugasnya 

dengan baik 

3.3  Tahap Penyelesaian  

Adapun tahap penyelesaian penelitian adalah teknik pengumpulan 

data dengan memberikan angket untuk mengetahui motivasi dan tes 

tertulis untuk mengetahui hasil belajar siswa pda kelas eksperiment dan 

kelas kontrol. Kedua instrument tersebut terlebih dulu divalidasi oleh  

validator ahli yang merupakan pakar pada bidang Matematika. Validitas 
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instrumen dalam penelitian ini mengkonsultasikan kepada para ahli dalam 

hal ini dosen pembimbing dan dosen lain yang berkompeten dengan cara 

dimintai pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun.  Setelah 

instrumen selesai dikonsultasikan dan telah memenuhi syarat, maka 

langkah selanjutnya diadakan uji coba di lapangan. Hasil daripada tes 

siswa akan diberi skor sesuai dengan kriteria penilaian.  

Teknik pengumpulan data pada penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 

1) Angket 

Motivasi belajar siswa dalam menggunakan model pembelajaran 

Blended Learning dapat dengan menggunakan angket motivasi belajar. 

Dalam angket ini terdapat dua jenis pernyataan yaitu pernyataan positif 

dan pernyataan negatif yang disetiap pernyataan tersebut memiliki skor 

yang berbeda dengan alternatif penilaian Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Responden dapat 

memilih salah satu dari empat alternatif jawaban yang disesuaikan dengan 

keadaan subjek (Sugiyono, 2013: 93) 

Tabel 3.2 Skoring Angket Motivasi Belajar 

Kriteria 
Skor 

Pernyataan 
Positif 

Pernyataan 
Negatif 

Sangat Setuju (SS) 4 1 
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Setuju (S) 3 2 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

 

2) Tes Hasil Belajar 

Tes yang akan diberikan merupakan tes tertulis (essay) berupa 

instrumen sebelum perlakuan (preetest) dan sesudah perlakuan (posttest) 

pada kedua kelas untuk mengetahui hasil belajar siswa menggunakan 

model pembelajaran Blended Learning. Setelah instrumen selesai 

divalidasi dan telah memenuhi syarat, maka langkah selanjutnya diadakan 

uji coba di lapangan. Hasil daripada tes siswa akan diberi skor sesuai 

dengan kriteria penilaian.  

3) Dokumentasi  

Teknik ini digunakan peneliti unuk mendapatkan data berupa daftar 

nama siswa kelas IV A dan siswa kelas IV B SDN Mangkura I Makassar.  

F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data meliputi pengujian keabsahan suatu hipotesis dan 

menanggapi rumusan masalah yang peneliti ajukan, kemudian melakukan 

analisis data terlebih dahulu. Namun, sebelum melanjutkan dengan 

analisis data, perlu dilakukan pengecekan normalitas dan keseragaman 

terlebih dahulu. Kemudian melakukan uji hipotesis. 
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Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan Analisis Statistik 

Deskriptif dan Analisis Statistik Inferensial dengan pembahasan sebagai 

berikut: 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Teknik analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui 

gambaran umum mengenai pencapaian motivasi dan hasil belajar siswa 

pada pemerian pretest dan posttest pada kelas ekpseriment maupun 

kelas kontrol. Dalam hal ini digunakan nilai maksimal dan nilai minimal, 

rata-rata, median, modus dan standar deviasi yang dihitung menggunakan 

SPSS. 

N-gain adalah selisih antara nilai pretest dan posttest yang dapat 

menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar siswa serta 

peningkatan pemahaman atau penguasaan konsep setelah pembelajaran 

dilakukan. Untuk menghindari adanya hasil penelitian yang bias terhadap 

nilai pretest dan posttest pada kedua kelompok, maka akan digunakan uji 

N-gain. 

Uji N-gain menurut Hake (1999) dapat dihitung dengan persamaan 

berikut : (Madji and Subali, 2018) 

g = 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

 
Keterangan : 

g   =  rata-rata gain yang dinormalisasi 
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pretest = Skor sebelum diberikan perlakuan 

Posttest = Skor setelah diberikan perlakuan 

Tabel. 3.3 Kategorisasi Nilai N-gain 

g Kategori 

g < 0,30 Rendah 

0,30 ≤ g < 0,70 Sedang 

0,70 ≤ g ≤ 1,00 Tinggi 

        

2. Tes Motivasi Belajar  

Untuk mengukur motivasi belajar siswa, peneliti menggunakan angket 

yang bertujuan untuk meminta responden menanggapi pernyataan 

dengan menunjukkan apakah mereka Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Setiap tanggapan 

dihitung berdasarkan bobot dan skor setiap siswa dengan menjumlahkan 

nilai bobot untuk setiap pernyataan. Adapun nilai bobot setiap pernyataan 

tersebut untuk kalimat positif adalah SS = 4, S = 3, TS = 2 dan STS = 1. 

Adapun untuk pernyataan negatif adalah kebalikan dari bobot pernyataan 

positif. 

Tabel. 3.4 Kategorisasi Motivasi Belajar 

No. 
Rentang 

Nilai 
Kategori 

1 0 - 24,9 Rendah 

2 25 - 49,9 Sedang 

3 50 - 74,9 Tinggi 

4 75 – 100 Sangat Tinggi 

Jumlah   

 

3. Tes Hasil Belajar 
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Peneliti menggunakan soal essay berupa pretest dan posttest untuk 

mengetahui hasil belajar dari kedua kelompok yaitu kelas eksperiment dan 

kelas kontrol. Untuk menginterprestasikan hasil belajar siswa, peneliti 

menggunakan sistem klasifikasi 4 kategori yang diterbitkan oleh 

kementrian pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2017 seperti pada 

table berikut : 

Tabel 3.5 Kategorisasi Hasil Belajar 

Rentang 
Nilai 

Predikat Kategori 

0 – 74 D Perlu Bimbingan (D) 

75 – 82 C Cukup (C) 

83 – 92 B Baik (B) 

92 – 100 A Sangat Baik (A) 

 

4. Analisis Statistik Inferensial 

Analisis statistik inferensial dilakukan untuk menguji hipotesis statistik 

yang telah ditetapkan. Namun sebelum dilakukan pengujian hipotesis 

terlebih dulu dilakukan uji sebagai berikut ;  

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengevaluasi 

distribusi data suatu kelompok atau variabel, untuk mengetahui apakah 

data yang disajikan tersebut berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan 

dari pengalaman empiris para ahli statistik, bahwa data yang memiliki 

lebih dari 30 angka (n > 30), maka dapat diperkirakan bahwa data tersebut 

memiliki distribusi normal atau disebut sebagai sampel besar. 
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Namun untuk memastikan jika data yang dimiliki berdistribusi normal 

atau tidak, untuk itu digunakan uji normalitas. Dengan asumsi bahwa 

belum tentu data yang lebih besar dari 30 dapat dianggap terdistribusi 

normal, dan sebaliknya data yang kurang dari 30 belum tentu terdistribusi 

normal. 

Adapun jenis pengujian yang digunakan oleh peneliti adalah rumus uji 

Liliefors,karena sample yang digunakan oleh peneliti sebanyak 30, 

dengan tahapan sebagai berikut (Hambali, 2019 : 1): 

a. Menyusun data dari yang kecil sampai yang besar 

b. Tentukan rata-rata (�̅�) dan simpangan bakunya (S) 

c. Semua nilai/data hasil tes dijadikan angka baku Z dengan pendekatan 

Z-Skor  

d. Hitung peluang dari masing-masing nilai Z menjadi F (Zi) dengan 

bantuan tabel distribusi Z, dengan ketentuan sebagai berikut: Jika nilai 

Z negatif, maka dalam menentukan F (Zi) nya adalah: 0,5 – luas 

daerah distribusi Z. 

e. Menentukan proporsi masing-masing nilai Z menjadi S (Zi) dengan 

cara melihat kedudukan nilai Z pada nomor urut sampel yang 

kemudian dengan banyak sampel Jika ada dua atau lebih nilai yang 

sama, maka untuk nilai Z nya diambil noor urut yang paling besar. 

f. Hitung selisih antara F (Zi) – S (Zi) dan tentukan harga mutlaknya. 

g. Ambilah harga mutlak yang paling besar diantara harga mutlak dari 

seluruh sampel yang ada dan berilah tanda tertentu (Lo) 
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h. Tentukan Nilai Kritis L untuk Uji Liliefors dengan bantuan tabel L. 

i. Bandingkan nilai L tersebut dengan Nilai Lo untuk mengetahui diterima 

atau ditolak hipotesisnya, dengan kriteria: 

 Terima Ho jika Lo < L𝛼 = Normal 

 Tolak Ho jika Lo > L𝛼 = Tidak Normal 

b) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah kedua sampel 

memiliki varian yang sama. Uji homogenitas yang digunakan peneliti terdiri 

dari pengujian pengaruh varians terbesar dan varians terkecil karena data 

yang diteliti terdiri dari dua kelas varians. Adapun  langkah-langkahnya 

sebagai berikut:  

1. Data dibagi menjadi dua kelompok. 

2. Menentukan simpangan baku dari kedua kelompok.  

3. Menentukan Fhitung dengan rumus:  

Fhitung = 
𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏 𝒕𝒆𝒓𝒃𝒆𝒔𝒂𝒓

𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏 𝒕𝒆𝒓𝒌𝒆𝒄𝒊𝒍
   (Ridwan ,2014:186).  

4. Menentukan dengan menggunakan rumus:  

o dk pembilang = n-1(untuk varian terbesar)  

o dk penyebut = n-1(untuk varian terkecil)  

o dengan taraf signifikansi (α) = 0,05, dapat dicari pada Tabel F. 

5. Membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel, dengan kriteria 

pengujian: 

o jika Fhitung ≤ Ftabel ,dapat dikatakan homogen. 

o jika Fhitung ≥Ftabel , berarti tidak homogen.  
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c) Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan program  Statistical 

Package for Social Science (SPSS) versi 25 yaitu Uji Hipotesis 

Independen T-Test. Dengan Memperhatikan hipotesis yang telah dibuat 

sebelumnya.  

H0  =  𝜇1< 𝜇2 

H1  =  𝜇1 > 𝜇2 

1. Hipotesis 1 

H0 : Tidak ada pengaruh Penggunaan Pembelajaran Blended Learning 

Terhadap Motivasi Belajar Matematika Siswa Kelas IV SDN  

Mangkura I Makassar 

H1 : Terdapat pengaruh Penggunaan Pembelajaran Blended Learning 

Terhadap Motivasi Belajar Matematika Siswa Kelas IV SDN  

Mangkura I Makassar 

 

 

 

2. Hipotesis 2 

H0 : Tidak ada pengaruh Penggunaan Pembelajaran Blended Learning 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SDN  

Mangkura I Makassar 
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H0 : Terdapat pengaruh Penggunaan Pembelajaran Blended Learning 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SDN  

Mangkura I Makassar 

Berdasarkan hipotesis kriteria yang digunakan untuk menentukan 

asumsi yakni apabila Sig. pada tabel <0,05 maka H0 ditolak dan apabila 

Sig.>.0,05 maka H1 diterima. Hipotesis yang dibuat untuk menjawab : 

1. Jika nilai sig. < 0.05 maka Ho ditolak dan H1 diterima yaitu Terdapat 

pengaruh penerapan model pembelajaran blended learning dengan 

pembelajaran konvensional terhadap motivasi belajar siswa. 

2. Jika nilai sig. > 0.05 maka Ho diterima dan H1 ditolak yaitu Terdapat 

pengaruh Signifikan penerapan model pembelajaran blended learning 

dengan pembelajaran konvensional terhadap motivasi dan hasil 

belajar. 

      Kriteria uji : Jika tthitung < ttabel, maka H0 diterima (uji 2 pihak) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

Penelitian ini telah dilaksanakan di SDN Mangkura I Makassar dengan 

menggunakan dua kelas untuk penelitian yaitu kelas IV A sebagai kelas 

kontrol dan kelas IV B sebagai kelas eksperimen. Data hasil penelitian 

dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji normalitas, uji 

homogenitas dan uji hipotesis.  

1. Hasil Analisis Deskriptif 

Analisis Deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum 

tentang motivasi dan hasil belajar Matematika pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol siswa kelas IV SDN Mangkura I Makassar 

a.  Motivasi Belajar Siswa 

Motivasi belajar siswa yang didapatkan pada kelas konvensional, yaitu 

kelas yang menggunakan pembelajaran tanpa menggunakan model 

blended learning berbasis digital. Berikut ini data statistik motivasi belajar 

siswa pada kelas konvensional sebelum diberikan perlakuan 

Tabel 4.1. Statistik Motivasi Belajar Kelas konvensional  

Statistics 

 kontrol_pretest kontrol_postest 

N Valid 30 30 

Missing 0 0 

Mean 54.37 70.37 

Std. Error of Mean 1.774 1.186 

Median 54.50 71.00 

Mode 51
a
 67

a
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Std. Deviation 9.715 6.494 

Variance 94.378 42.171 

Range 38 25 

Minimum 32 58 

Maximum 70 83 

Sum 1631 2111 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 

Berdasarkan hasil analisis statistik Motivasi belajar kelas konvensional 

di atas rata-rata nilai motivasi pada posttest mengalami peningkatan 

dibanding motivasi pretest begitu juga dengan standar deviasinya yang 

mengalami penurunan sehingga disimpulkan bahwa ada peningkatan 

motivasi belajar siswa setelah diajar secara konvensional, namun 

peningkatan tersebut belum signifikan. Dari data statistik motivasi belajar 

siswa pada kelas konvensional di atas diperoleh kategori motivasi belajar 

kelas yang diajar konvensional sebagai berikut : 

Tabel 4.2. Kategorisasi Motivasi Belajar Kelas konvensional  

Nilai 

Interval 

Klasifikasi Pretest Posttest 

Frekuensi Persentasi 

(%) 

Frekuensi Persentasi 

(%) 

75 – 100 Sangat 

Tinggi 

0 0% 3 10% 

50 - 74,9 Tinggi  22 73% 27 90% 

25 - 49,9 Sedang 8 27% 0 0% 

0 - 24,9 Rendah 0 0% 0 0% 

Jumlah 30 100% 30 100% 
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Dari tabel kategorisasi Motivasi belajar kelas setelah menerapkan 

pembelajaran di atas menunjukkan bahwa pada awal pelaksanaan 

dengan jumlah siswa yang memiliki nilai sedang sangat banyak yaitu 

seperdua dari jumlah siswa, dengan pengambilan keputusan bahwa 

masih banyak siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah, atau 

masih membutuhkan bimbingan. Sedangkan setelah pelaksanaan 

pembelajaran dari semua jumlah siswa dapat dilihat bahwa nilai rata-rata 

motivasi belajar siswa sudah meningkat yaitu sudah mencai nilai tinggi. 

Dari hasil persentase di atas dengan penarikan kesimpulan bahwa 

pembelajaran dengan model konvensional sedikit lebih meningkat dari 

jumlah nilai motivasi sebelumnya. 

Kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran Blended 

Learning pada awal pelaksanaan dan akhir pembelajaran dapat dilihat 

pada data motivasi belajar siswa sebelum dan setelah diberikan perlakuan 

pada kelas eksperimen. Berikut data statistik motivasi belajar pada kelas 

eksperimen. 

Tabel 4.3. Statistik Motivasi Belajar Kelas Eksperimen  

Statistics 

 

eksperimen_pret

est 

ekpsperimen_po

stest 

N Valid 30 30 

Missing 0 0 

Mean 52.37 74.77 

Std. Error of Mean 2.057 1.630 

Median 55.00 77.00 

Mode 45 67
a
 

Std. Deviation 11.269 8.928 
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Variance 126.999 79.702 

Range 43 33 

Minimum 30 56 

Maximum 73 89 

Sum 1571 2243 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

Berdasarkan hasil analisis statistik Motivasi belajar kelas eksperimen 

terdapat peningkatan rata-rata pada posttest setelah  memberikan 

perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran Blended Learning. 

Pada pembelajaran ini siswa lebih aktif dalam belajar baik itu secara 

berkelompok maupun belajar secara mandiri. Dari nilai motivasi tersebut 

dianalisis dengan menggunakan SPSS v.25 terlihat penurunan dari 

standar deviasi yang signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa 

motivasi belajar siswa meningkat setelah diberikan perlakuan 

menggunakan model pembelajaran Blended Learning. 

Selanjutnya adalah data pengkategorisasian kelas eksperimen 

sebelum dan setelah diberikan perlakuan menggunakan model 

pembelajaran Blended Learning. 

Tabel 4.4. Kategorisasi Motivasi Belajar Kelas Eksperimen  
 

Nilai 

Interval 

Klasifikasi Pretest Posttest 

Frekuensi Persentasi 

(%) 

Frekuensi Persentasi 

(%) 

75 – 100 Sangat 

Tinggi 

0 0% 18 60% 

50 - 74,9 Tinggi  18 60% 12 40% 

25 - 49,9 Sedang 12 40% - - 
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Dari tabel kategorisasi motivasi belajar kelas. Setelah pelaksanaan 

awal pembelajaran ditemukan bahwa ada 60% jumlah siswa yang 

mendapatkan nilai motivasi tinggi. Berdasarkan nilai tersebut peneliti 

memberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajran 

Blended Learning. Setelah diberikan perlakuan, peneliti kembali 

memberikan angket motivasi untuk mengetahui peningkatan motivasi 

belajar siswa, dan ditemukan bahwa ada  siswa mendapatkan nilai tinggi 

sebanyak 12 orang dengan persentasi 40% dan nilai motivasi sangat 

tinggi sebanyak 18 orang dengan persentasi 60%. Berdasarkan data 

tersebut ditarik kesimpulan bahwa penggnaan model pembelajaran 

Blended Learning dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa. 

Berikut ini grafik ketercapaian motivasi belajar siswa.  

Gambar 4.1: Diagram motivasi belajar kelas kontrol dan  
eksperimen 
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b. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa pada kelas konvensional sebelum diberikan 

perlakuan, maka siswa diberikan pretest untuk mengetahui kemampuan 

awal hasil belajar siswa.  Berikut ada hasil belajar pretest pada kelas 

konvensional. 

Tabel 4.5. Statistik Hasil Belajar Kelas Konvensional  

Statistics 

 kontrol_pretest kontrol_postest 

N Valid 30 30 

Missing 0 0 

Mean 60.83 72.83 

Std. Error of Mean 2.627 1.191 

Median 62.50 72.50 

Mode 65 70 

Std. Deviation 14.389 6.524 

Variance 207.040 42.557 

Range 60 25 

Minimum 25 60 

Maximum 85 85 

Sum 1825 2185 

 

Berdasarkan hasil analisis statistik hasil belajar kelas konvensional 

di atas diperoleh pengaruh nilai rata-rata hasil belajar siswa sebelum 

diberikan perlakuan dengan menggunakan pembelajaran konvensional 

dan setelah diberikan perlakuan. Namun pengaruh yang terlihat belum 

seperti yang diharapkan oleh peneliti. Berikut ini data pengkategorisasian 
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hasil belajar siswa sebelum dan setelah diberikan perlakuan konvensional 

yang akan dijelaskan sebagai berikut 

Tabel 4.6 Kategorisasi Hasil Belajar kelas konvensional 

Nilai 

Interval 

Klasifikasi Pretest Posttest 

Frekuensi Persentasi 

(%) 

Frekuensi Persentasi 

(%) 

0 - 74 
Perlu 

Bimbingan (D) 
24 80% 15 50% 

75 - 82 Cukup (C) 6 20% 12 40% 

83 - 92 Baik (B) - - 3 10% 

93 - 100 
Sangat Baik 

(A) 
- - - - 

Jumlah 30 100% 30 100% 

 

Berdasarkan tabel kategorisasi hasil belajar pretest kelas 

konvensional diatas menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang 

membutuhkan bimbingan, dari data tersebut diketahui bahwa siswa yang 

membutuhkan bimbingan dan atau siswa yang masih mendapatkan nilai 

cukup, maka dari itu peneliti memberikan perlakuan dengan 

menggunakan model pembelajaran konvensional. Pada pembelajaran 

konvensional siswa diberikan pembelajaran menggunakan model NHT, 

setelah diberikan perlakuan siswa kembali diberikan posttest untuk 

mengetahui peningkatan hasil beljar pada siswa. Hasil posttest tersebut 

dianalisis dengan menggunakan SPSSv.25 dengan hasil bahwa sudah 

ada beberapa orang siswa yang mendapatkan nilai baik, namun 

cenderung siswa mendapatkan nilai rata-rata cukup. Dengan penarikan 
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kesimpulan bahwa pengaruh hasil belajar pada  pembelajaran 

konvensional tidak terlalu meningkat karena belum ada siswa yang 

mendapatkan nilai sangat tinggi. 

Selanjutnya data hasil belajar siswa pada pelaksanaan pretest yaitu 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan dengan menggunakan model 

pembelajaran Blended Learning, untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

Tabel 4.7. Statistik Hasil Belajar Kelas Eksperimen  

Statistics 

 

eksperimen_pret

est 

eksperimen_pos

test 

N Valid 30 30 

Missing 0 0 

Mean 61.27 83.50 

Std. Error of Mean 1.717 1.049 

Median 65.00 85.00 

Mode 65 85 

Std. Deviation 9.406 5.746 

Variance 88.478 33.017 

Range 35 20 

Minimum 40 75 

Maximum 75 95 

Sum 1838 2505 

 

 

Diawal siswa diberikan tes kemampuan hasil belajar sebelum 

diberikan perlakuan untuk mengetahui kemampuan awal hasil belajar 

siswa. Berdasarkan hasil analisis statistik hasil belajar kelas eksperimen di 

atas diperoleh rata-rata nilai hasil belajar yang masih cenderung rendah 

pada pretest. Dengan hasil rata-rata tersebut siswa belum mendapatkan 
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nilai ketuntasan minimal. Maka dari itu peneliti memberikan perlakuan 

dengan menggunakan model pembelajaran Blended Learning. Pada 

pembelajaran ini siswa diberikan pembelajran lebih aktif dengan belajar 

kelompok, mandiri dan secara diskusi. Setelah diberikan perlakuan, siswa 

kembali diberikan posttest untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

siswa. Setelah hasil belajar ditemukan dan diuji analisis dengan 

menggunakan uji SPSS v.25 maka ditemukan nilai rata-rata posttest 

mengalami peningkatan yang cukup baik. Berdasarkan nilai rata-rata 

pretest dan posttest tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa model 

pembelajaran Blended Learning dapat mempengaruhi hasil belajar pada 

siswa kelas V SDN Mangkura I Makassar. 

Berikut ini data pengkategorisasian hasil belajar siswa sebelum dan 

setelah diberikan perlakuan eksperimen yang akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

Tabel 4.8. Kategorisasi Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

 
Nilai 

Interval 

Klasifikasi Pretest Posttest 

Frekuensi Persentasi 

(%) 

Frekuensi Persentasi 

(%) 

0 - 74 
Perlu 

Bimbingan (D) 
27 80% - - 

75 - 82 Cukup (C) 3 20% 13 43% 

83 - 92 Baik (B) - - 15 50% 

93 - 100 
Sangat Baik 

(A) 
- - 2 7% 

Jumlah 30 100% 30 100% 

 



 
 

63 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Hasil Belajar 

HASIL BELAJAR KONTROL HASIL BELAJAR EKSPERIMEN

Berdasarkan tabel kategorisasi hasil belajar pretest kelas 

eksperimen diatas bahwa siswa masih membutuhkan bimbingan dengan 

persentase 80% berdasarkan hasil tersebut, siswa masih mendapatkan 

nilai yang sangat kurang, maka dari itu peneliti memberikan perlakuan 

dengan menggunakan model pembelajaran Blended Learning. Setelah 

diberikan perlakuan dan diberikan posttest hasil belajar siswa jauh 

meningkat disbanding sebelum diberikan perlakuan. Hasil belajar siswa 

dengan nilai yang sangat baik didapatkan oleh dua orang siswa. Kategori 

tersebut sudah bias ditarik kesimpulan bahwa, model pembelajaan 

blended learning dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

hasil belajar siswa kelas IV. Berikut ini grafik ketercapaian motivasi belajar 

siswa.  

Gambar 4.2: Diagram motivasi belajar kelas kontrol dan eksperimen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

c. Uji N-Gain 
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Gain skor adalah selisih antara skor postest dengan skor 

pretest. Data yang telah terkumpul setelah dan sesuah diberikan 

perlakuan dapat dihitung dengan menggunakan rumus N-Gain. Uji 

normalitas gain dilakukan pada kelompok eksperimen dan kelas 

control. Hasil pretest dan postes kelas eksperimen dan kelas control 

dapat dilihat pada table berikut ini : 

Tabel 4.9 uji N-Gain 

  
Kontrol Eksperimen 

Pretest Postest N-Gain Ket. Pretest Postest N-Gain Ket. 

Jumlah 1.821 2.062 5,30 
Kurang 

1.947 2.477 13,63 
Sedang 

Rata-rata 60,7 68,7 0,18 64,9 82,6 0,45 

 

Berdasarkan uji N-Gain dapat dianalisis antara nilai pretest 

dan postest mendaptkan nilai N-Gain, untuk kelas eksperimen rata-

rata nilai pretest sebesar 64,9 dan nilai rata-rata postest sebesar 

82,6 dengan perolehan rata-rata N-gain 0,45 dengan kategori 

sedang. Sedangkan pada kelas control rata-rata nilai pretest 

sebesar 60,7 dan nilai rata-rata postest sebesar 68,7 dengan 

perolehan rata-rata N-Gain sebesar 0,18 dengan kategori rendah. 

Data perolehan N-Gain tersebut di atas dapat dikategorikan bahwa 

model pembelajaan blended learning dapat memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas IV. 

2. Uji Normalitas 
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Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data berdistribusi normal 

atau tidak. Normalitas data diuji menggunakan One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Tes. Jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,05 maka data tidak normal, 

sebaliknya jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 maka distribusi data normal. 

Berikut hasil analisis data normalitas pada kelompok yang digunakan 

sebagai sampel. 

Tabel 4.10 Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kontrol 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 60 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .48336224 

Most Extreme Differences Absolute .221 

Positive .176 

Negative -.221 

Test Statistic .221 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Berdasarkan hasil keluaran program SPSS v. 25 di atas, dapat 

ditunjukkan bahwa nilai sig. diperoleh sebesar 0.000 untuk statistik 

Kolmogorov-Smirnov. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa lebih besar 

dari taraf signifikan α = 0.05 (sig. > 0.05), jadi nilai sig. 0.000 < 0.05, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai hasil belajar berdistribusi normal. 

3. Uji Homogenitas 
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Uji homogenitas atau uji kesamaan dua varians bertujuan untuk 

mengetahui kedua data tersebut homogen atau tidak dengan cara 

membandingkan kedua variansnya. Pengujian homogenitas dilakukan 

terhadap sebaran data dari kedua kelas yaitu kelas eksperimen 1 maupun 

kelas kontrol 2 secara bersamaan tujuannya adalah untuk mengetahui 

apakah varians dari data kedua kelas eksperimen dan kontrol tersebut 

homogen atau tidak. Uji yang digunakan adalah uji homogenitas varians. 

Pengujian homogenitas dilakukan dengan analisis Test of Homogeneity of 

Varians Test melalui program SPSS 25. Persyaratan homogen jika 

probabilitas (Sig) > 0,05 dan jika probabilitas (Sig) < 0,05  maka data 

tersebut tidak homogen. 

Tabel 4.11. Uji Homogenitas Motivasi Belajar Siswa  

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Unstandardiz

ed Residual 

Based on Mean .671 1 58 .416 

Based on Median .249 1 58 .620 

Based on Median and with 

adjusted df 

.249 1 47.138 .620 

Based on trimmed mean .559 1 58 .458 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 diketahui bahwa data analisis Test of 

Homogeneity of Varians Test dengan nilai signifikan adalah  0.458. Hal ini 

menunjukkan signifikansi > 0,05 sehingga kedua data memiliki varians 

kelompok yang sama atau homogen. 

4. Uji Hipotesis  
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Uji hipotesis dilakukan setelah uji prasyarat. Pembelajaran yang 

dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Blended Learning 

untuk mengukur motivasi dan hasil belajar siswa kelas IV SDN Mangkura I 

Makassar. Adapun hasil pengjian hipotesis dapat diuraikan pada tabel 

berikut ini dengan menggunakan uji Paired Samle T-Test. 

 

a. Hipotesis 1 

Pengaruh penggunaan pembelajaran Blended Learning terhadap 

motivasi belajar Matematika pada siswa kelas IV SDN Mangkura I 

Makassar 

Tabel 4.12. Uji Hipotesis 1 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

motivasi 

belajar 

Equal variances 

assumed 

.544 .464 2.260 58 .028 -5.300 2.345 -9.994 -.606 

Equal variances 

not assumed 

  
2.260 55.909 .028 -5.300 2.345 -9.998 -.602 

 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas adalah untuk mengetahui adakah 

pengaruh model pembelajaran Blended Learning terhadap motivasi 

belajar dengan menggunakan uji Independen samples-Test. Dapat 

diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah 0,464 menunjukkan bahwa 
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0,000 > 0,05 maka H1 diterima, artinya Terdapat pengaruh motivasi 

belajar Matematika yang diajarkan menggunakan Blended Learning pada 

siswa kelas IV SDN Mangkura I Makassar. 

Untuk menilai ttabel maka didasarkan pada derajat kebebasan (dk), 

yang besarnya adalah N-1, yaitu jumlah sampel SDN mangkura 1 adalah 

60-1 = 59, jadi nilai dk = 59 pada taraf signifikan 5% maka diperoleh ttabel = 

2,000100. Berdasarkan hasil analisis uji t (Independen samples-Test), 

maka dapat diperoleh hasil bahwa thitung lebih besar dari ttabel yaitu 2.260 > 

2,05553 dan sig. (2tailed) – 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan Blended 

Learning terhadap motivasi belajar Matematika pada siswa kelas IV SDN 

Mangkura I Makassar. 

b. Hipotesis 2 

Pengaruh penggunaan pembelajaran Blended Learning terhadap hasil 

belajar Matematika pada siswa kelas IV SDN Mangkura I Makassar 

Tabel 4.12 Uji hipotesis 2 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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hasil 

belajar 

Equal 

variances 

assumed 

.000 .000 2.345 58 1.000 .000 1.520 -3.043 3.043 

Equal 

variances not 

assumed 

  

2.345 58.000 1.000 .000 1.520 -3.043 3.043 

 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas adalah untuk mengetahui adakah 

pengaruh model pembelajaran Blended Learning terhadap hasil belajar 

dengan menggunakan uji Independen samples-Test. Untuk menilai ttabel 

maka didasarkan pada derajat kebebasan (dk), yang besarnya adalah N-

1, yaitu jumlah sampel SDN mangkura 1 adalah 60-1 = 59, jadi nilai dk = 

59 pada taraf signifikan 5% maka diperoleh ttabel = 2,000100. Berdasarkan 

hasil analisis uji t (Independen samples-Test), maka dapat diperoleh hasil 

bahwa thitung lebih besar dari ttabel yaitu 2.345 > 2,00100 dan sig. (2tailed) – 

0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh pengaruh penggunaan pembelajaran Blended 

Learning terhadap hasil belajar Matematika pada siswa kelas IV SDN 

Mangkura I. Dengan kata lain, hipotesis diterima dengan kriteria uji : Jika 

tthitung < ttabel, maka H0 diterima (uji 2 pihak) 

B. Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Motivasi Belajar Matematika Siswa Melalui Model Pembelajaran 

Blended Learning Siswa Kelas IV SDN Mangkura I Makassar 

Berdasarkan Berdasarkan hasil analisis statistik Motivasi belajar kelas 

eksperimen sebelum menerapkan model pembelajaran Blended Learning 

di atas diperoleh nilai rata-rata 52,37  dan setelah diterapkan model 
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pembelajaran blended learning  berbasis literasi digital nilai rata-rata siswa 

meningkat menjadi 74,77. Dari tabel kategorisasi Motivasi belajar kelas 

sebelum menerapkan beberapa model penempatan tempat duduk diatas 

menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang memperoleh kategori rendah 

hal ini ditunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Blended Learning, dapat mempengaruhi motivasi belajar 

pada siswa. 

Hasil ini menunjukkan bahwa memiliki pengaruh model pembelajaran 

Blended Learning yang signifikan terhadap Motivasi belajar siswa, hal ini 

seiring dengan pendapat Ahmad Kholiqul Amin (2017) “Menyatakan 

bahwasanya Model Blended learning ini akan memperkuat model 

pembelajaran konvensional melalui perkembangan teknologi pendidikan. 

Selain itu, dapat disimpulkan dari hasil penelitian pada jurnal khusus 

bahwa rata-rata hasil penelitian Blended Learning juga berpengaruh 

terhadap hasil belajar.  

2. Hasil Belajar Matematika Siswa Melalui Model Pembelajaran 

Blended Learning Siswa Kelas IV SDN Mangkura I Makassar 

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran 

Blended Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa hal ini 

ditunjukkan pada kelas kontrol sebelum penerapan beberapa model 

pembelajaran Blended Learning menunjukkan bahwa perolehan rata-rata 

nilai pretest sebesar 83,50. Dari tabel kategorisasi hasil belajar pretest 

kelas eksperimen diatas menunjukkan bahwa 2 orang siswa memperoleh 
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kategori sangat tinggi dan 15 orang siswa yang mendapatkan nilai baik. 

Dari hasil pengkategorian hasil belajar siswa dapat ditarik kesimpulan 

bahwa dengan menggunakan model pembelajaran Blended Learning, 

dapat mempengaruhi hasil belajar pada siswa. 

Hasil ini menunjukkan bahwa model pembelajaran Blended Learning  

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa, hal ini 

seiring dengan pendapat berdasarkan penelitian yang relevan yaitu 

penelitian hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nannette P. 

Napier, Sonal Dekhane, dan Stella Smith Georgisa Gwinnet College, yang 

termuat dalam Journal of Asynchronous Learning Networks, Volume 15: 

issue 1 (2012) tentang pengaruh model pembelajaran Blended Learning 

Model ini memberikan kontribusi yang baik untuk pemahaman belajar 

siswa. Berdasarkan kajian pada jurnal tersebut akan menjadi acuan untuk 

mengintegrasikan model yang akan digunakan untuk meningkatkan 

pemahaman konsep. 

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji paired sample t 

test dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah 0,000 menunjukkan 

bahwa 0,000 < 0,05 maka H1 diterima, artinya terdapat pengaruh 

penggunaan pembelajaran Blended Learning terhadap motivasi dan hasil 

belajar Matematika pada siswa kelas IV SDN Mangkura I Makassar 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SDN Mangkura 1 

Makassar dapat disimpulkan bahwa  

1. Model pembelajaran Blended Learning bahwa motivasi Belajar Siswa 

Melalui Model pembelajaran Blended Learning diperoleh hasil thitung 

lebih besar dari ttabel yaitu 63,014 > 2,05553 dan sig. (2tailed) – 0,000 < 

0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh penggunaan pembelajaran Blended Learning 

terhadap motivasi belajar Matematika pada siswa kelas IV SDN 

Mangkura I Makassar. 

2. Hasil Belajar Siswa Melalui Model pembelajaran Blended Learning 

pada tabel uji t independen di atas diperoleh thitung lebih besar dari ttabel 

yaitu 107,165 > 2,00100 dan sig. (2tailed) – 0,000 < 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh penggunaan pembelajaran Blended Learning terhadap hasil 

belajar Matematika pada siswa kelas IV SDN Mangkura I Makassar. 

Dengan kata lain, hipotesis diterima dengan kriteria uji: Jika tthitung < 

ttabel, maka H0 diterima (uji 2 pihak) 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka 

dapat diajukan saran sebagai berikut:  
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1. Para guru di sekolah diharapkan dapat merancang dan 

melaksanakan suatu kegiatan belajar yang dapat menciptakan 

suasana kondusif, yang dapat memberikan minat dan hasil belajar 

siswa.  

2. Diharapkan guru di sekolah mampu memaksimalkan penggunaan 

model pembelajaran dengan baik sesuai dengan tuntutan 

kurikulum, hal ini ditujukan untuk memaksimalkan daya tangkap 

siswa terhadap suatu materi pembelajaran yang disampaikan dan 

pengelolaan kelas berupa menyesuaikan kebutuhan pembelajaran 
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LAMPIRAN 
 



 

 

 

A. REMEDIAL 

Remedial dilakukan apabila siswa memperoleh nilai dibawah KKM yang 

telah ditentukan dan mendapatkan kesulitan belajar. Guru dapat 

melakukan pembelajaran ulang melalui bimbingan secara individu 

maupun kelompok sesuai dengan tingkat kompetensi yang akan dicapai 

 

B. PENGAYAAN 

Pengayaan dilakukan apabila siswa memperoleh nilai lebih atau sama 

dengan KKM yang telah ditentukan. Guru dapat melakukan perluasan 

atau pendalaman materi ajar, atau siswa dibebaskan mencari informasi 

materi ajar melalui sumber lainnya. 

 

C. REFLEKSI 

a Apa saja hal yang menjadi perhatian guru saat pembelajaran? 

b Apa saja yang menjadi catatan keberhasilan guru saat pembelajaran? 

c Apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar 

pembelajaran berjalan  efektif  



 

 

 

MATERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

(LKPD) 

 

Nama Siswa :  ................................. 

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

Hari/Tgl. :  ................................. 

Nama Anggota Kelompok : 

1. ............................ 

2. ............................ 

3. ............................ 

4. ............................ 

5. ............................ 

Menganalisis bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak 

beraturan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

KUNCI JAWABAN LKPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persegi 

Panjang 

Persegi 

Panjang 

Jajar 

Genjang 

Segi 

Enam 

4 
 4 

4 
 4 

6 
 4 

4 
 4 

berbeda 

berbeda 

sama 

sama 

4 
 4 

4 
 4 

4 
 4 

6 
 4 

sama 

sama 

sama 

berbeda 

Tidak 

Beraturan 

Tidak 

Beraturan 

Beraturan 

Beraturan 



 

 

 

Rubrik Penilaian  

No 
Aspek yang 

Dinilai 
Skor Indikator 

1 Kemampuan 

bekerjasama dalam 

kelompok 

5 
Mampu bekerjasama dengan semua 

anggota kelompok 

4 
Mampu bekerjasama dengan beberapa 

anggota kelompok 

3 
Hanya mampu bekerjasama dengan salah 

satu anggota kelompok 

2 
Hanya mampu bekerja secara individu 

1 
Bekerja secara individu dan menganggu 

anggota 

2 Kelengkapan dan 

tampilan isi tugas 

 

5 
Lengkap, akurat dan tampilan sesuai 

dengan petunjuk yang diberikan 

4 
Lengkap, akurat namun kurang sesuai 

dengan petunjuk yang diberikan 

3 
Kurang lengkap, tidak akurat dan tidak 

sesuai dengan petunjuk yang diberikan 

2 

Lengkap namun kurang akurat dan 

kurang sesuai dengan petunjuk yang 

diberikan 

1 
Tidak lengkap, tidak akurat dan tidak 

sesuai dengan petunjuk yang diberikan. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

mempresentasikan 

laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

jelas dan mudah dimengerti serta 

memiliki sikap percaya diri 

4 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

jelas dan mudah dimengerti namun 

kurang percaya diri 

3 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

kurang dimengerti dan kurang percaya 

diri 



 

 

 

  

 
2 

Kurang menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

kurang dimengerti dan kurang percaya 

diri 

1 

Tidak menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

sulit dimengerti dan tidak percaya diri 

4 Kemampuan 

mengajukan 

pertanyaan 

5 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

4 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar tetapi kurang jelas 

3 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan jelas tetapi 

2 
Kurang mampu menyampaikan 

pertanyaan dengan benar dan jelas 

1 
Tidak mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

5 Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan 

5 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

benar dan jelas 

4 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

benar tetapi kurang jelas 

3 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

jelas tetapi kurang benar 

 
2 

Kurang mampu menjawab pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

1 
Tidak mampu menjawab pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

 

Makassar ,                   2022 

 

Mengetahui:  

Kepala Sekolah,     Guru Kelas IV-A, 

 

 

 

Nirwati R.Paembonan, S.Pd.,M.Pd.                  Rajamuddin S.Pd. 

NIP 19710827 199202 2 001                                NIP 19850416 201101 1 015
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LEMBAR VALIDATOR RPP 1 KELAS KONTROL 

Nama Validator     :   

Instansi      :   

Petunjuk Pengisian   :  

 

1. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang telah disediakan untuk menilai 

kesesuaian butir RPP.  

2. Untuk revisi-revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah 

atau menuliskannya pada bagian kritik dan saran pada kolom yang telah 

disediakan.  

3. Berilah tanda centang cek (√) pada salah satu pilihan yang terdapat pada 

kesimpulan untuk meninjau apakah RPP ini dapat digunakan untuk penelitian 

atau tidak.  

Keterangan :  

1. : Tidak Baik  

2. : Kurang Baik  

3. : Baik  

4. : Sangat Baik  

  

No Aspek yang Dinilai 
Penilaian 

1 2 3 4 

1 Format RPP  

a. Format jelas sehingga memudahkan 

penilaian 

    

b. Format sesuai dengan kurikulum 2013     

2 Isi RPP  

a. Identitas RPP lengkap 

    

b. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan 

indikator dirumuskan secara jelas 

    

 

 

c. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara 

jelas 

    



 

 

 

 d. Pemilihan materi dirumuskan secara garis 

besar 

    

e. Pendekatan, model, dan metode 

pembelajaran dirumuskan secara jelas 

    

f. Kegiatan pembelajaran dirumuskan secara 

sistematis dan disesuaikan model dan 

media yang digunakan. 

    

g. Penilaian, sumber, dan media 

pembelajaran dirumuskan secara jelas 

    

3 Penggunaan Bahasa  

a. Bahasa yang digunakan mudah dipahami 

oleh pembaca  

    

b. Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

aturan PUEBI (Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indoenesia) 

    

4 Waktu  

a. Kesesuaian alokasi yang digunakan  

    

b. Rincian waktu untuk setiap tahap 

pembelajaran 

    

 

Penilaian Secara Umum Terhadap RPP  

1. Dapat digunakan tanpa revisi  

2. Dapat digunakan dengan revisi kecil  

3. Dapat digunakan dengan revisi besar  

4. Belum dapat digunakan  

  

 

 

 

 



 

 

 

Saran dan Komentar  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Makassar, ……………… 2022  

                                                             Validator 

  

  

     (….………..…………..)  

  

  



 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 1 KELAS KONTROL  

Sekolah  : UPT SPF SDN MANGKURA I 

Mata Pelajaran : Matematika 

Pokok Bahasan : Segi Banyak 

Pembelajaran Ke : 1 

Kelas / Semester : IV / II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

 

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 dan konseptual dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain 

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 (KD) DAN INDIKATOR PENCAPAIAN  

KOMPETENSI 

 

Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Pengetahuan 

 3.8 Membedakan sifat-sifat 

segibanyak beraturan dan tidak 

beraturan 

Pengetahuan 

3.8.1 Membedakan sifat-sifat 

segi banyak beraturan 

dan tidak  beraturan. 

Keterampilan 

4.8  Mengidentifikasi segibanyak 

beraturan dan segibanyak tidak 

beraturan. 

Keterampilan 

4.8.1 Mengidentifikasi 

segibanyak beraturan 

dan segibanyak tidak 

beraturan. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat mengenal berbagai bentuk segi banyak beraturan dan 

tidak beraturan dari gambar atau poster 

2. Siswa dapat membuat diagram pengelompokkan segi banyak 

beraturan dan tak beraturan dan menjelaskan alasannya 

3. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang melibatkan segi 

banyak 

4. Ssiswa dapat menyajikan penyelesaian permasalahan yang melibatkan 

segi banyak 

 

D. PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER 

Adapun nilai karakter yang ingin dikembangkan adalah sebagai berikut : 

Religius, Nasionalis, Tanggung jawab, Disiplin 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

       Segi Banyak ((beraturan dan tak beraturan) 

 



 

 

 

 

 

F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan 

Pembelajaran 
DeskrMatematikai Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 

(Belajar 

Luring) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru mengecek kesiapan 

diri dengan  mengabsen 

siswa 

 Guru menanyakan 

tentang kesehatan siswa 

 Guru memberi motivasi dan 

semangat tentang  pembelajaran 

tatap muka saat pandemic covid-

19 untuk menjaga kesehatan dan 

mengingatkan peserta didik untuk 

selalu menjaga protokol kesehatan 

5 M. 

 Peserta didik dan guru berdoa 

untuk memulai  pembelajaran 

dengan dipimpin oleh seorang 

peserta didik. Setelah itu 

dilajutkan dengan membaca 3 

surah pendek (Religius dan 

kedisiplinan) 

 Peserta didik dan guru 

menyanyikan bersama  lagu wajib 

Indonesia Raya (Nasionalis) 

 Peserta didik menyiapkan alat-

alat yang akan     digunakan dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 

 Guru melakukan apersepsi 

mengenai materi sebelumnya 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

10 Menit 



 

 

 

Kegiatan Inti Fase 1. Memberikan orientasi tentang  

permasalahan kepada siswa 

 (Pertemuan I) 

 Peserta didik mengamati sebuah 

gambar pada   slide power point 

mengenai “Segi Banyak”. 

(TPACK | Mengamati) 

 Setelah peserta didik mengamati 

gambar yang     ada dalam power 

point, guru melakukan tanya 

jawab deangan siswa mengenai 

materi yang ditayagkan pada slide 

(Menanya) 

 

Fase 2. Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar 

 

 Dengan bimbingan guru, peserta 

didik menganalisis gambar yang 

ada pada slide   power point 

 Peserta didik memberikan informasi 

setelah  mengamati gambar pada 

slide power point tersebut 

(Menalar, Mengkomunikasikan) 

 Guru membagi siswa mejadi 6 

kelompok yang terdiri dari 4 -5 

orang siswa setiap kelompok 

dan setiap kelompok diberi 

nomor yang berbeda dari angka 

1 sampai 5 sebagai identitas 

 

Fase 3. Membimbing pengembangan 

dan  menyajikan hasil karya 

 

 Guru membagikan beberapa lembar 

kertas origami yang berbeda warna 

 Guru memberi tugas kepada setiap 

kelompok untuk membuat contoh 

bangun segi banyak beraturan dan 

segi banyak tidak beraturan 

menggunakan kertas origami  

 Guru memanggil perwakilan setiap 

kelompok dengan nomer yang sama 

untuk menunjukkan dan menjelaskan 

hasil pekerjaan kelompok mereka di 

2 x 25 menit 



 

 

 

hadapan siswa lainnya 

 Setiap siswa yang sudah disebutkan 

nomernya dari semua kelompok 

secara bergantian memeperlihatkan 

contoh bangun segi banyak beraturan 

dan tidak beraturan serta 

menjelaskannya secara bergantian 

 

 (Pertemuan 2) 

 Guru memberikan tugas berupa 

LKPD kepada masing-masing 

kelompok untuk mengerjakanya   

 Setiap kelompok kemudian 

berdiskusi untuk menemukan 

jawaban yang dianggap paling benar 

dalam bentuk laporan dan 

memastikan semua anggota 

kelompok mengetahui jawaban 

tersebut (Kolaborasi/ Menalar) 

 Guru memberi kesempatan pada tiap 

kelompok untuk mempresentasikan 

laporan hasil diskusi kelompok 

mereka masing-masing. (Menalar / 

Mengomunikasikan ) 

 Guru memberikan penguatan, 

tentang “Segi Banyak”  

 Guru memberikan soal latihan 

lanjutan  

 

Fase 4. Mengevaluasi proses 

pemecahan  masalah 

 

 Siswa bersama guru 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. (Creative & Critical 

thinking 4C) 

 Siswa diberikan penguatan dengan 

memberikan jawaban yang 

seharusnya (Konfirmasi) 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kegiatan 

Penutup 

 Bersama-sama siswa membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar 
selama sehari 

 Bertanya jawab tentang materi 

yang telah    dipelajari (untuk 

mengetahui hasil ketercapaian 

materi) 

 Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya tentang    pembelajaran 

yang telah dilakukan 

 Peserta didik mengerjakan evaluasi. 

 Siswa bersama guru melakukan 

refleksi kelebihan dan kekurangan 

selama kegiatan pembelajaran. 

(Critical Thinking and 

Comunication) 

 Melakukan penilaian hasil belajar 

 Mengajak semua siswa berdoa 

menurut agama dan keyakinan 

masing-masing (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran) (Religius dan 

kedisiplinan) 

10 Menit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. MODEL, PENDEKATAN, METODE, DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 Model : Koooperatif  

 Pendekatan : Saintific,TPACK 

 Metode : Konvensional 

 Media : Powerpoint  

 

H. SUMBER PEMBELAJARAN 

 Buku Matemtika : ESPS 4 Kurikulum 2013, penerbit 

Erlangga 



 

 

 

 Bahan Ajar 

 LKPD 

 

 

I. TEKHNIK PENILAIAN 

1. Penilaian Sikap 

a. Bentuk penilaian : Non tes 

b. Tekhnik penilaian : Observasi dan Jurnal 

c. Alat tes : lembar observasi 

 

2. Penilaian Pengetahuan 

a. Bentuk penilaian : Tes 

b. Tekhnik penilaian : Tes 

c. Alat Tes : Soal Essay 

 

3. Penilaian keterampilan 

a. Bentuk penilaian : Non tes 

b. Tekhnik penilaian : Praktik dan unjuk kerja 

c. Alat tes : Lembar unjuk kerja 

 

J. REMEDIAL 

Remedial dilakukan apabila siswa memperoleh nilai dibawah KKM yang 

telah ditentukan dan mendapatkan kesulitan belajar. Guru dapat 

melakukan pembelajaran ulang melalui bimbingan secara individu 

maupun kelompok sesuai dengan tingkat kompetensi yang akan dicapai 

 

K. PENGAYAAN 

Pengayaan dilakukan apabila siswa memperoleh nilai lebih atau sama 

dengan KKM yang telah ditentukan. Guru dapat melakukan perluasan 

atau pendalaman materi ajar, atau siswa dibebaskan mencari informasi 



 

 

 

materi ajar melalui sumber lainnya. 

 

L. REFLEKSI 

a. Apa saja hal yang menjadi perhatian guru saat pembelajaran? 

b. Apa saja yang menjadi catatan keberhasilan guru saat pembelajaran? 

c. Apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar 

pembelajaran berjalan  efektif 

 

  



 

 

 

MATERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

(LKPD) 

 

 

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

Hari/Tgl. :  ................................. 

Nama Anggota Kelompok : 

1. ............................ 

2. ............................ 

3. ............................ 

4. ............................ 

5. ............................ 

Menganalisis bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak 

beraturan 

 

  



 

 

 

KUNCI JAWABAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Persegi 

Panjang 

Persegi 

Panjang 

Jajar 

Genjang 

Segi 

Enam 

4 
 4 

4 
 4 

6 
 4 

4 
 4 

berbeda 

berbeda 

sama 

sama 

4 
 4 

4 
 4 

4 
 4 

6 
 4 

sama 

sama 

sama 

berbeda 

Tidak 

Beraturan 

Tidak 

Beraturan 

Beraturan 

Beraturan 



 

 

 

Rubrik Penilaian 

No 
Aspek yang 

Dinilai 
Skor Indikator 

1 Kemampuan 

bekerjasama dalam 

kelompok 

5 
Mampu bekerjasama dengan semua 

anggota kelompok 

4 
Mampu bekerjasama dengan beberapa 

anggota kelompok 

3 
Hanya mampu bekerjasama dengan salah 

satu anggota kelompok 

2 
Hanya mampu bekerja secara individu 

1 
Bekerja secara individu dan menganggu 

anggota 

2 Kelengkapan dan 

tampilan isi tugas 

 

5 
Lengkap, akurat dan tampilan sesuai 

dengan petunjuk yang diberikan 

4 
Lengkap, akurat namun kurang sesuai 

dengan petunjuk yang diberikan 

3 
Kurang lengkap, tidak akurat dan tidak 

sesuai dengan petunjuk yang diberikan 

2 

Lengkap namun kurang akurat dan 

kurang sesuai dengan petunjuk yang 

diberikan 

1 
Tidak lengkap, tidak akurat dan tidak 

sesuai dengan petunjuk yang diberikan. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

mempresentasikan 

laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

jelas dan mudah dimengerti serta 

memiliki sikap percaya diri 

4 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

jelas dan mudah dimengerti namun 

kurang percaya diri 

3 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

kurang dimengerti dan kurang percaya 

diri 



 

 

 

  

 
2 

Kurang menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

kurang dimengerti dan kurang percaya 

diri 

1 

Tidak menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

sulit dimengerti dan tidak percaya diri 

4 Kemampuan 

mengajukan 

pertanyaan 

5 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

4 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar tetapi kurang jelas 

3 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan jelas tetapi 

2 
Kurang mampu menyampaikan 

pertanyaan dengan benar dan jelas 

1 
Tidak mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

5 Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan 

5 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

benar dan jelas 

4 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

benar tetapi kurang jelas 

3 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

jelas tetapi kurang benar 

 
2 

Kurang mampu menjawab pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

1 
Tidak mampu menjawab pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

 

Makassar ,                   2022 

 

Mengetahui:  

Kepala Sekolah,     Guru Kelas IV-A, 

 

 

 

Nirwati R.Paembonan, S.Pd.,M.Pd.                  Rajamuddin S.Pd. 

NIP 19710827 199202 2 001                                NIP 19850416 201101 1 015 



 

 

 

 

LEMBAR VALIDATOR RPP 2 KELAS EKSPERIMEN 

Nama Validator     :   

Instansi      :   

Petunjuk Pengisian   :  

 

1. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang telah disediakan untuk menilai 

kesesuaian butir RPP.  

2. Untuk revisi-revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah atau 

menuliskannya pada bagian kritik dan saran pada kolom yang telah disediakan.  

3. Berilah tanda centang cek (√) pada salah satu pilihan yang terdapat pada 

kesimpulan untuk meninjau apakah RPP ini dapat digunakan untuk penelitian 

atau tidak.  

Keterangan :  

1 : Tidak Baik  

2 : Kurang Baik  

3 : Baik  

4 : Sangat Baik  

  

No Aspek yang Dinilai 
Penilaian 

1 2 3 4 

1 Format RPP  

a. Format jelas sehingga memudahkan 

penilaian 

    

b. Format sesuai dengan kurikulum 2013     

2 Isi RPP  

a. Identitas RPP lengkap 

    

b. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan 

indikator dirumuskan secara jelas 

    



 

 

 

 

 

 

c. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara 

jelas 

    

d. Pemilihan materi dirumuskan secara garis 

besar 

    

e. Pendekatan, model, dan metode 

pembelajaran dirumuskan secara jelas 

    

f. Kegiatan pembelajaran dirumuskan secara 

sistematis dan disesuaikan model dan 

media yang digunakan. 

    

g. Penilaian, sumber, dan media 

pembelajaran dirumuskan secara jelas 

    

3 Penggunaan Bahasa  

a. Bahasa yang digunakan mudah dipahami 

oleh pembaca  

    

b. Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

aturan PUEBI (Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indoenesia) 

    

4 Waktu  

a. Kesesuaian alokasi yang digunakan  

    

b. Rincian waktu untuk setiap tahap 

pembelajaran 

    

 

Penilaian Secara Umum Terhadap RPP  

1. Dapat digunakan tanpa revisi  

2. Dapat digunakan dengan revisi kecil  

3. Dapat digunakan dengan revisi besar  

4. Belum dapat digunakan  

  

 

 



 

 

 

 

 

Saran dan Komentar  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Makassar, ……………….. 2022  

                                                             Validator 

  

  

     (….………..…………..)  

  



 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 2 KELAS EKSPERIMEN 

 

 
Sekolah  : UPT SPF SDN MANGKURA I 

Mata Pelajaran : Matematika 

Pokok Bahasan : Keliling dan Luas Bangun Datar 

Pembelajaran Ke : 2 

Kelas/Semester : IV / II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

 

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 dan konseptual dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain 

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 (KD) DAN INDIKATOR PENCAPAIAN  

KOMPETENSI 

 

Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Pengetahuan 

 3.9 Menjelaskan dan menentukan 

keliling dan luas persegi, persegi 

panjang dan segitiga serta 

hubungan pangkat dua dengan 

akar pangkat dua 

Pengetahuan 

3.9.2. Menghitung keliling 

bangun datar (persegi, 

persegi panjang, dan 

segitiga). 

 

Keterampilan 

4.8  Menyelesaikan masalah berkaitan 

dengan keliling dan luas persegi, 

persegi panjang dan segitiga serta 

hubungan pangkat dua dengan akar 

pangkat dua. 

Keterampilan 

4.9.2.Menyelesaikan masalah 

berkaitan dengan 

keliling bangun datar 

(persegi, persegi 

panjang, dan segitiga). 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan menyimak, siswa dapat menentukan keliling luas 

persegi dan persegi panjang dengan tepat. 

2. Melalui kegiatan penyelesaian masalah, siswa dapat menyelesaikan 

masalah keliling dan luas persegi dan persegi panjang dengan tepat. 

 

D. PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER 

Adapun nilai karakter yang ingin dikembangkan adalah sebagai berikut : 

Religius, Nasionalis, Tanggung jawab, Disiplin 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

      Keliling dan luas daerah (persegi, persegi panjang, segitiga) 

 

 

 



 

 

 

F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan 

Pembelajaran 
DeskrMatematikai Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 

(Belajar 

Luring) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru mengecek kesiapan 

diri dengan  mengabsen 

siswa 

 Guru menanyakan 

tentang kesehatan siswa 

 Guru memberi motivasi dan 

semangat tentang  pembelajaran 

tatap muka saat pandemic covid-

19 untuk menjaga kesehatan dan 

mengingatkan peserta didik untuk 

selalu menjaga protokol kesehatan 

5 M. 

 Peserta didik dan guru berdoa 

untuk memulai  pembelajaran 

dengan dipimpin oleh seorang 

peserta didik. Setelah itu 

dilajutkan dengan membaca 3 

surah pendek (Religius dan 

kedisiplinan) 

 Peserta didik dan guru 

menyanyikan bersama  lagu wajib 

Indonesia Raya (Nasionalis) 

 Peserta didik menyiapkan alat-

alat yang akan     digunakan dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 

 Guru melakukan apersepsi 

mengenai materi sebelumnya 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

 
10 Menit 



 

 

 

Kegiatan Inti Fase 1. Memberikan orientasi tentang  

permasalahan kepada siswa 

 

 Peserta didik mengamati sebuah 

gambar/video pada   slide power 

point mengenai “Bangun Datar”. 

(TPACK | Mengamati) 

 Setelah peserta didik mengamati 

gambar yang  ada dalam power 

point, guru melakukan tanya 

jawab deangan siswa mengenai 

materi yang ditayangkan pada 

slide (Menanya) 

 

Fase 2. Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar 

 

 Dengan bimbingan guru, peserta 

didik menganalisis gambar yang 

ada pada slide   power point 

 Peserta didik memberikan informasi 

setelah  mengamati gambar pada 

slide power point tersebut 

(Menalar, Mengkomunikasikan) 

 Peserta didik menonton dan 

mengamati  video melalui power 

point (Mengamati) 

 Guru membagi siswa mejadi 6 

kelompok yang terdiri dari 4 -5 

orang siswa setiap kelompok 

 Setiap anggota kelompok diberi 

nomor yang berbeda untuk 

setiap kelompok 

 

Fase 3. Membimbing pengembangan 

dan  menyajikan hasil karya 

 

 Guru memberikan tugas berupa 

LKPD kepada masing-masing 

kelompok untuk mengerjakanya   

 Guru memberikan 2 bangun datar 

yang sama kepada setiap kelompok 

yaitu persegi dan persegi panjang 

 Setiap kelompok kemudian 

berdiskusi untuk menemukan 

Kegiatan 

Inti 



 

 

 

jawaban yang dianggap paling benar 

dalam bentuk laporan dan 

memastikan semua anggota 

kelompok mengetahui jawaban 

tersebut (Kolaborasi/ Menalar) 

 Guru memanggil salah satu nomor 

yang ada pada masing-masing 

kelompok. Siswa dengan nomor yang 

dMatematikanggil mempresentasikan 

laporan hasil diskusi kelompok 

mereka masing-masing. (Menalar / 

Mengomunikasikan ) 

 Guru memberikan penguatan, 

tentang “Keliling Bangun Datar”  

 Guru memberikan soal latihan 

lanjutan  

 

Fase 4. Mengevaluasi proses 

pemecahan  masalah 

 

 Siswa bersama guru 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. (Creative & Critical 

thinking 4C) 

 Siswa diberikan penguatan dengan 

memberikan jawaban yang 

seharusnya (Konfirmasi) 

 

Kegiatan 

Penutup 

 Bersama-sama siswa membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar 
selama sehari 

 Bertanya jawab tentang materi 

yang telah    dipelajari (untuk 

mengetahui hasil ketercapaian 

materi) 

 Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya tentang    pembelajaran 

yang telah dilakukan 

 Peserta didik mengerjakan evaluasi. 

 Siswa bersama guru melakukan 

refleksi kelebihan dan kekurangan 

selama kegiatan pembelajaran. 

(Critical Thinking and 

Comunication) 

10 Menit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Melakukan penilaian hasil belajar 

   Guru menyampaikan siswa untuk 

kegiatan belajar dan tugas 

selanjutnya agar bergabung ke 

dalam Classroom  

 Mengajak semua siswa berdoa 

menurut agama dan keyakinan 

masing-masing (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran) (Religius 

dan kedisiplinan) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 
DeskrMatematikai Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 

(Belajar 

Daring) 

 Guru membuat link Google 

Classroom untuk menyiapkan kode 

kelas yang akan dibagikan kesiswa 

melalui group WhatsApp 

 Siswa mendownload aplikasi 

Google Classroom melalui 

Playstore agar siswa bisa join atau 

bergabung dengan link yang telah 

dibuat oleh guru 

 Guru mengarahkan siswa untuk 

bergabung ke dalam Classroom  

 Guru membuka kelas dengan 

mengecek siswa yang telah 

bergabung di Classroom 

 Guru membuat kesepakatan 

bersama dengan siswa selama 

pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan indikator 

pencapaian kompetensi 

10 Menit 

Kegiatan Inti  Guru memberikan informasi 

terkait materi “Segi Banyak”  

 Guru mengupload video dan 

gambar pembelajaran mengenai 

“Bangun Segi Banyak” di 

Classroom 

 Siswa kembali diarahkan untuk 

 



 

 

 

berkelompok secara virtual sesuai 

kelompok saat belajar di kelas 

secara konvensiaonal dan dengan 

nomor urut masing-masing yang 

sudah ditentukan. 

 Guru mengirim materi atau bahan 

ajar beserta penugasan atau Quis 

atau LKPD bisa dalam bentuk file 

Word atau PDF atau video 

terkaait materi ajar kepada setiap 

siswa atau setiap kelompok 

ke dalam Google Classroom 

untuk didiskusikan bersama 

teman kelompok masing-masing. 

 Guru bersama dengan siswa 

melaksanakan aktifitas diskusi 

menggunakan kolom chat pada  

Google Classroom . 

 Guru membuat kesepakatan 

dengan siswa kapan waktu 

penyelesaian dan penyerahan 

tugas. 

 Guru mengarahkan satu orang 

siswa perwakilan setiap 

kelompok untuk memaparkan 

hasil diskusinya di kolom 

komentar berdasarkan nomor urut 

yang ditentukan oleh guru 

 Guru memantau aktivitas 

kegiatan kelompok melalui  

Google Classroom memanfaatkan 

kolom komentar  

 Guru mengarahkan siswa untuk 

mendokumentasikan dan 

mengupload hasil kerja kelompok 

mereka pada tempat penugasan 

(assignment)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. MODEL, PENDEKATAN, METODE, DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 Model : Koooperatif Numbered Head Together (NHT) 

 Pendekatan : Saintific,TPACK 

Kegiatan 

Penutup 
 Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya 

tentang    pembelajaran yang telah 

diikuti melalui aplikasi Padlet 

yang diintegrasikan  ke dalam 

Classroom 

 Siswa bersama guru melakukan 

refleksi kelebihan dan kekurangan 

selama kegiatan  pembelajaran 

melalui aplikasi Padlet yang 

diintegrasikan  ke dalam 

Classroom 

(Critical Thinking and 

Comunication) 

 

 



 

 

 

 Metode : Blended Learning 

 Media : Powerpoint dan Video 

 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 

 Buku Matemtika : ESPS 4 Kurikulum 2013, penerbit 

Erlangga 

 Google Classroom 

https://classroom.google.com/c/MzcwNDE5NzkzNDU1

?cjc=j5qid2l  

 Bahan Ajar 

 LKPD 

 

I. TEKHNIK PENILAIAN 

1. Penilaian Sikap 

a. Bentuk penilaian : Non tes 

b. Tekhnik penilaian : Observasi dan Jurnal 

c. Alat tes : lembar observasi 

 

2. Penilaian Pengetahuan 

a. Bentuk penilaian : Tes 

b. Tekhnik penilaian : Tes 

c. Alat Tes : Soal Essay 

 

3. Penilaian keterampilan 

a. Bentuk penilaian : Non tes 

b. Tekhnik penilaian : Praktik dan unjuk kerja 

c. Alat tes : Lembar unjuk kerja 

 

J. REMEDIAL 

Remedial dilakukan apabila siswa memperoleh nilai dibawah KKM yang 

https://classroom.google.com/c/MzcwNDE5NzkzNDU1?cjc=j5qid2l
https://classroom.google.com/c/MzcwNDE5NzkzNDU1?cjc=j5qid2l


 

 

 

telah ditentukan dan mendapatkan kesulitan belajar. Guru dapat 

melakukan pembelajaran ulang melalui bimbingan secara individu 

maupun kelompok sesuai dengan tingkat kompetensi yang akan dicapai 

 

K. PENGAYAAN 

Pengayaan dilakukan apabila siswa memperoleh nilai lebih atau sama 

dengan KKM yang telah ditentukan. Guru dapat melakukan perluasan 

atau pendalaman materi ajar, atau siswa dibebaskan mencari informasi 

materi ajar melalui sumber lainnya. 

 

L. REFLEKSI 

a Apa saja hal yang menjadi perhatian guru saat pembelajaran? 

b Apa saja yang menjadi catatan keberhasilan guru saat pembelajaran? 

c Apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar pembelajaran 

berjalan  efektif ? 

  



 

 

 

MATERI 

 

  



 

 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

(LKPD) 

 

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

Hari/Tgl. :  ................................. 

Nama Anggota Kelompok : 

1. ............................ 

2. ............................ 

3. ............................ 

4. ............................ 

5. ............................ 

 

 

Petunjuk kerja : 

1. Amati 2 macam bangun datar yang telah disiapkan yaitu bangun persegi dan 

persegi panjang ! 

2. Tentukan persamaan dan perbedaan dari kedua bangun datar tersebut ! 

3. Tentukan cara menghitung keliling kedua bangun datar tersebut ! 

4. Hitunglah masing-masing panjang sisi kedua bangun datar tersebut ! 

5. Hitunglah keliling kedua bangun datar tersebut ! 

Bangun Datar Persamaan Perbedaan 
Rumus 

Keliling 

Keliling 

dalam cm 

     

     



 

 

 

 

KUNCI JAWABAN LK 

 

1. Siswa mengamati secara berkelompok 

2. => Persamaan  

o Memiliki 4 sisi 

o Memiliki 4 sudut 

o Setiap sudut memiliki sudut sebesar 90° 

=> Perbedaan <= 

o Persegi memiliki 4 simetri lMatematikat dan putar, persegi panjang 

memiliki 2  

simetri lMatematikat dan putar. 

o Persegi memiliki 4 sisi sama panjang, persegi panjang memiliki 2 sisi  

sama panjang. 

o Persegi memiliki 4 diagonal, persegi panjang memiliki 2 diagonaTentukan 

cara menghitung keliling kedua bangun datar tersebut ! 

3. Persegi =>  k = sisi + sisi + sisi + sisi 

       =>  k = 4 x sisi   atau   k = 4 x s 

Persegi Panjang =>  k = panjang + lebar + panjang + lebar 

           =>  k = p + l + p + l 

           =>  k = 2 x ( p + l ) 

4. Hitunglah masing-masing panjang sisi kedua bangun datar tersebut ! 

Persegi =>   s = 16 cm         Persegi Panjang =>  p = 21 cm  dan  l = 15 cm  

5. Hitunglah keliling kedua bangun datar tersebut ! 

Persegi =>  k = 4 x 16 cm =  64 cm 

Persegi Panjang =>  k = 2 x ( 21 + l5 ) =  2 x 36  =  72 cm 

  



 

 

 

Rubrik Penilaian  

No 
Aspek yang 

Dinilai 
Skor Indikator 

1 Kemampuan 

bekerjasama dalam 

kelompok 

5 
Mampu bekerjasama dengan semua 

anggota kelompok 

4 
Mampu bekerjasama dengan beberapa 

anggota kelompok 

3 
Hanya mampu bekerjasama dengan salah 

satu anggota kelompok 

2 
Hanya mampu bekerja secara individu 

1 
Bekerja secara individu dan menganggu 

anggota 

2 Kelengkapan dan 

tampilan isi tugas 

 

5 
Lengkap, akurat dan tampilan sesuai 

dengan petunjuk yang diberikan 

4 
Lengkap, akurat namun kurang sesuai 

dengan petunjuk yang diberikan 

3 
Kurang lengkap, tidak akurat dan tidak 

sesuai dengan petunjuk yang diberikan 

2 

Lengkap namun kurang akurat dan 

kurang sesuai dengan petunjuk yang 

diberikan 

1 
Tidak lengkap, tidak akurat dan tidak 

sesuai dengan petunjuk yang diberikan. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

mempresentasikan 

laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

jelas dan mudah dimengerti serta 

memiliki sikap percaya diri 

4 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

jelas dan mudah dimengerti namun 

kurang percaya diri 

3 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

kurang dimengerti dan kurang percaya 

diri 



 

 

 

  

 
2 

Kurang menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

kurang dimengerti dan kurang percaya 

diri 

1 

Tidak menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

sulit dimengerti dan tidak percaya diri 

4 Kemampuan 

mengajukan 

pertanyaan 

5 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

4 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar tetapi kurang jelas 

3 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan jelas tetapi 

2 
Kurang mampu menyampaikan 

pertanyaan dengan benar dan jelas 

1 
Tidak mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

5 Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan 

5 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

benar dan jelas 

4 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

benar tetapi kurang jelas 

3 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

jelas tetapi kurang benar 

 
2 

Kurang mampu menjawab pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

1 
Tidak mampu menjawab pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

 

Makassar ,                   2022 

 

Mengetahui:  

Kepala Sekolah,     Guru Kelas IV-A, 

 

 

 

Nirwati R.Paembonan, S.Pd.,M.Pd.                  Rajamuddin S.Pd. 

NIP 19710827 199202 2 001                                NIP 19850416 201101 1 015 



 

 

 

 

LEMBAR VALIDATOR RPP 2 KELAS KONTROL 

Nama Validator     :   

Instansi      :   

Petunjuk Pengisian   :  

 

1. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang telah disediakan untuk menilai 

kesesuaian butir RPP.  

2. Untuk revisi-revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah 

atau menuliskannya pada bagian kritik dan saran pada kolom yang telah 

disediakan.  

3. Berilah tanda centang cek (√) pada salah satu pilihan yang terdapat pada 

kesimpulan untuk meninjau apakah RPP ini dapat digunakan untuk penelitian 

atau tidak.  

Keterangan :  

1. : Tidak Baik  

2. : Kurang Baik  

3. : Baik  

4. : Sangat Baik  

  

No Aspek yang Dinilai 
Penilaian 

1 2 3 4 

1 Format RPP  

a. Format jelas sehingga memudahkan 

penilaian 

    

b. Format sesuai dengan kurikulum 2013     

2 Isi RPP  

a. Identitas RPP lengkap 

    

b. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan 

indikator dirumuskan secara jelas 

    



 

 

 

 

 

 

c. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara 

jelas 

    

d. Pemilihan materi dirumuskan secara garis 

besar 

    

e. Pendekatan, model, dan metode 

pembelajaran dirumuskan secara jelas 

    

f. Kegiatan pembelajaran dirumuskan secara 

sistematis dan disesuaikan model dan 

media yang digunakan. 

    

g. Penilaian, sumber, dan media 

pembelajaran dirumuskan secara jelas 

    

3 Penggunaan Bahasa  

a. Bahasa yang digunakan mudah dipahami 

oleh pembaca  

    

b. Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

aturan PUEBI (Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indoenesia) 

    

4 Waktu  

a. Kesesuaian alokasi yang digunakan  

    

b. Rincian waktu untuk setiap tahap 

pembelajaran 

    

 

Penilaian Secara Umum Terhadap RPP  

1. Dapat digunakan tanpa revisi  

2. Dapat digunakan dengan revisi kecil  

3. Dapat digunakan dengan revisi besar  

4. Belum dapat digunakan  

  

 

 

 



 

 

 

 

Saran dan Komentar  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Makassar, …………….. 2022  

                                                             Validator 

  

  

                                                 (….………..…………..) 

  



 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 2 KELAS KONTROL 

 

 
Sekolah  : UPT SPF SDN MANGKURA I 

Mata Pelajaran : Matematika 

Pokok Bahasan : Keliling dan Luas Bangun Datar 

Pembelajaran Ke : 2 

Kelas / Semester : IV / II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

 

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 dan konseptual dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain 

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 (KD) DAN INDIKATOR PENCAPAIAN  

KOMPETENSI 

 

Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Pengetahuan 

 3.9 Menjelaskan dan menentukan 

keliling dan luas persegi, persegi 

panjang dan segitiga serta 

hubungan pangkat dua dengan 

akar pangkat dua 

Pengetahuan 

3.9.2. Menghitung keliling 

bangun datar (persegi, 

persegi panjang, dan 

segitiga). 

 

Keterampilan 

4.8  Menyelesaikan masalah berkaitan 

dengan keliling dan luas persegi, 

persegi panjang dan segitiga serta 

hubungan pangkat dua dengan akar 

pangkat dua. 

Keterampilan 

4.9.2.Menyelesaikan masalah 

berkaitan dengan 

keliling bangun datar 

(persegi, persegi 

panjang, dan segitiga). 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan menyimak, siswa dapat menentukan keliling luas 

persegi dan persegi panjang dengan tepat. 

2. Melalui kegiatan penyelesaian masalah, siswa dapat menyelesaikan 

masalah keliling dan luas persegi dan persegi panjang dengan tepat. 

 

D. PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER 

Adapun nilai karakter yang ingin dikembangkan adalah sebagai berikut : 

Religius, Nasionalis, Tanggung jawab, Disiplin 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

      Keliling dan luas daerah (persegi, persegi panjang, segitiga) 

 

 

 



 

 

 

F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

 

Kegiatan DeskrMatematikai Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 

Belajar Luring  

 Guru memberikan salam dan 

mengajak siswa berdoa menurut 

kepercayaan dan keyakinan masing-

masing.  

 Dibawah bimbingan guru, siswa 

bersama-sama menyanyikan lagu 

Indonesia Raya.  

 Guru mengecek kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran dan 

memeriksa kerapihan pakaian, posisi 

dan tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

 Guru melakukan kegiatan ice breaking 

untuk memotivasi semangat siswa 

dalam belajar.  

 Guru menginformasikan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

 Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

 Guru melakukan kegiatan apersepsi 

dengan melakukan kegiatan tanya 

jawab. 

 

10 Menit 

Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Pertemuan I) 

 Siswa dibagi kedalam 5-6 kelompok 

 Setiap orang dalam kelompok diberi 

nomor yang berbeda-beda 

 Siswa menyimak penjelasan guru 

dengan seksama mengenai keliling 

dan bangun datar 

 Guru memberikan kesempatan siswa 

untuk bertanya, terkait penjelasan 

guru mengenai keliling bangun datar 

 Setiap kelompok diberi bangun datar 

persegi, persegi pajang dan segitiga 

dari karton berwarna 

 Setiap kelompok diminta secara 

berkelompok  untuk mengukur 

 panjang setiap sisi bangun datar 

tersebut lalu menghitung keliling dan 

45 Menit 



 

 

 

luasnya masing-masing. 

 Guru memilih nomor dengan cara 

mengkocok nomor yang dimiliki 

masing-masing siswa. 

 Setiap nomor yang disebutkan oleh 

guru harus berdiri dan menjelaskan 

hasil diskusi. 

 Guru dan siswa secara bersama-sama 

mengkonfirmasi jawaban tiap 

kelompok. 

 

 (Pertemuan 2) 

 Siswa mengerjakan 4 butir soal secara 

bekelompok 

 Guru memilih nomor dengan cara 

mengkocok nomor yang dimiliki 

masing-masing siswa. 

 Setiap nomor yang disebutkan oleh 

guru harus berdiri dan menjelaskan 

hasil diskusi. 

 Guru dan siswa secara bersama-sama 

mengkonfirmasi jawaban tiap 

kelompok. 

 Guru memberikan 5 butir soal quis 

untuk mengecek pengetahuan siswa 

secara mandiri. 

 

Kegiatan 

Penutup 
 Guru memberikan penguatan materi 

tentang bangun datar 

 Guru mengapresiasi hasil kerja siswa 

dan memberikan motivasi untuk 

menambah semangat belajar siswa 

 Siswa dibawah bimbingan guru secara 

bersama-sama menyanyikan lagu 

daerah berjudul “Manuk Dadali” 

 Mengajak semua siswa berdoa 

menurut agama dan keyakinan 

masing-massing untuk mengakhiri 

pembelajaran 

 

 

 

 

G. MODEL, PENDEKATAN, METODE, DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 Model : Koooperatif Numbered Head Together (NHT) 



 

 

 

 Pendekatan : Saintific,TPACK 

 Metode : Permainan, Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi  

   dan Ceramah 

 Media : Powerpoint dan Video 

 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 

 Buku Matemtika : ESPS 4 Kurikulum 2013, penerbit 

Erlangga 

 Bahan Ajar 

 LKPD 

 

 

I. TEKHNIK PENILAIAN 

1. Penilaian Sikap 

a. Bentuk penilaian : Non tes 

b. Tekhnik penilaian : Observasi dan Jurnal 

c. Alat tes : lembar observasi 

 

2. Penilaian Pengetahuan 

a. Bentuk penilaian : Tes 

b. Tekhnik penilaian : Tes 

c. Alat Tes : Soal Essay 

 

3. Penilaian keterampilan 

a. Bentuk penilaian : Non tes 

b. Tekhnik penilaian : Praktik dan unjuk kerja 

c. Alat tes : Lembar unjuk kerja 

 

 

J. REMEDIAL 

Remedial dilakukan apabila siswa memperoleh nilai dibawah KKM yang 



 

 

 

telah ditentukan dan mendapatkan kesulitan belajar. Guru dapat 

melakukan pembelajaran ulang melalui bimbingan secara individu 

maupun kelompok sesuai dengan tingkat kompetensi yang akan dicapai 

 

K. PENGAYAAN 

Pengayaan dilakukan apabila siswa memperoleh nilai lebih atau sama 

dengan KKM yang telah ditentukan. Guru dapat melakukan perluasan 

atau pendalaman materi ajar, atau siswa dibebaskan mencari informasi 

materi ajar melalui sumber lainnya. 

 

L. REFLEKSI 

a Apa saja hal yang menjadi perhatian guru saat pembelajaran? 

b Apa saja yang menjadi catatan keberhasilan guru saat pembelajaran? 

c Apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar pembelajaran 

berjalan  efektif ? 

  



 

 

 

MATERI 

 

  



 

 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

(LKPD) 

 

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

Hari/Tgl. :  ................................. 

Nama Anggota Kelompok : 

1. ............................ 

2. ............................ 

3. ............................ 

4. ............................ 

5. ............................ 

Petunjuk kerja : 

1. Amati 2 macam bangun datar yang telah disiapkan yaitu bangun persegi 

dan persegi panjang ! 

2. Tentukan persamaan dan perbedaan dari kedua bangun datar tersebut ! 

3. Tentukan cara menghitung keliling kedua bangun datar tersebut ! 

4. Hitunglah masing-masing panjang sisi kedua bangun datar tersebut ! 

5. Hitunglah keliling kedua bangun datar tersebut ! 

Bangun Datar Persamaan Perbedaan 
Rumus 

Keliling 

Keliling 

dalam cm 

     

     

 

 

 

 



 

 

 

KUNCI JAWABAN 

1. Siswa mengamati secara berkelompok 

2. => Persamaan  

o Memiliki 4 sisi 

o Memiliki 4 sudut 

o Setiap sudut memiliki sudut sebesar 90° 

=> Perbedaan <= 

o Persegi memiliki 4 simetri lMatematikat dan putar, persegi panjang 

memiliki 2  

simetri lMatematikat dan putar. 

o Persegi memiliki 4 sisi sama panjang, persegi panjang memiliki 2 sisi  

sama panjang. 

o Persegi memiliki 4 diagonal, persegi panjang memiliki 2 diagonaTentukan 

cara menghitung keliling kedua bangun datar tersebut ! 

3. Persegi =>  k = sisi + sisi + sisi + sisi 

       =>  k = 4 x sisi   atau   k = 4 x s 

Persegi Panjang =>  k = panjang + lebar + panjang + lebar 

           =>  k = p + l + p + l 

           =>  k = 2 x ( p + l ) 

4. Hitunglah masing-masing panjang sisi kedua bangun datar tersebut ! 

Persegi =>   s = 16 cm         Persegi Panjang =>  p = 21 cm  dan  l = 15 cm  

5. Hitunglah keliling kedua bangun datar tersebut ! 

Persegi =>  k = 4 x 16 cm =  64 cm 

Persegi Panjang =>  k = 2 x ( 21 + l5 ) =  2 x 36  =  72 cm 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rubrik Penilaian  

No 
Aspek yang 

Dinilai 
Skor Indikator 

1 Kemampuan 

bekerjasama dalam 

kelompok 

5 
Mampu bekerjasama dengan semua 

anggota kelompok 

4 
Mampu bekerjasama dengan beberapa 

anggota kelompok 

3 
Hanya mampu bekerjasama dengan salah 

satu anggota kelompok 

2 
Hanya mampu bekerja secara individu 

1 
Bekerja secara individu dan menganggu 

anggota 

2 Kelengkapan dan 

tampilan isi tugas 

 

5 
Lengkap, akurat dan tampilan sesuai 

dengan petunjuk yang diberikan 

4 
Lengkap, akurat namun kurang sesuai 

dengan petunjuk yang diberikan 

3 
Kurang lengkap, tidak akurat dan tidak 

sesuai dengan petunjuk yang diberikan 

2 

Lengkap namun kurang akurat dan 

kurang sesuai dengan petunjuk yang 

diberikan 

1 
Tidak lengkap, tidak akurat dan tidak 

sesuai dengan petunjuk yang diberikan. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

mempresentasikan 

laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

jelas dan mudah dimengerti serta 

memiliki sikap percaya diri 

4 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

jelas dan mudah dimengerti namun 

kurang percaya diri 

3 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

kurang dimengerti dan kurang percaya 

diri 



 

 

 

  

 
2 

Kurang menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

kurang dimengerti dan kurang percaya 

diri 

1 

Tidak menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

sulit dimengerti dan tidak percaya diri 

4 Kemampuan 

mengajukan 

pertanyaan 

5 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

4 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar tetapi kurang jelas 

3 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan jelas tetapi 

2 
Kurang mampu menyampaikan 

pertanyaan dengan benar dan jelas 

1 
Tidak mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

5 Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan 

5 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

benar dan jelas 

4 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

benar tetapi kurang jelas 

3 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

jelas tetapi kurang benar 

 
2 

Kurang mampu menjawab pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

1 
Tidak mampu menjawab pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

 

Makassar ,                   2022 

 

Mengetahui:  

Kepala Sekolah,     Guru Kelas IV-A, 

 

 

 

Nirwati R.Paembonan, S.Pd.,M.Pd.                  Rajamuddin S.Pd. 

NIP 19710827 199202 2 001                                NIP 19850416 201101 1 015 



 

 

 

 

LEMBAR VALIDATOR RPP 3 KELAS EKSPERIMEN 

Nama Validator     :   

Instansi      :   

Petunjuk Pengisian   :  

 

1. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang telah disediakan untuk menilai 

kesesuaian butir RPP.  

2. Untuk revisi-revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah atau 

menuliskannya pada bagian kritik dan saran pada kolom yang telah disediakan.  

3. Berilah tanda centang cek (√) pada salah satu pilihan yang terdapat pada 

kesimpulan untuk meninjau apakah RPP ini dapat digunakan untuk penelitian 

atau tidak.  

Keterangan :  

1 : Tidak Baik  

2 : Kurang Baik  

3 : Baik  

4 : Sangat Baik  

  

No Aspek yang Dinilai 
Penilaian 

1 2 3 4 

1 Format RPP  

a. Format jelas sehingga memudahkan 

penilaian 

    

b. Format sesuai dengan kurikulum 2013     

2 Isi RPP  

a. Identitas RPP lengkap 

    

b. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan 

indikator dirumuskan secara jelas 

    



 

 

 

 

 

 

c. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara 

jelas 

    

d. Pemilihan materi dirumuskan secara garis 

besar 

    

e. Pendekatan, model, dan metode 

pembelajaran dirumuskan secara jelas 

    

f. Kegiatan pembelajaran dirumuskan secara 

sistematis dan disesuaikan model dan 

media yang digunakan. 

    

g. Penilaian, sumber, dan media 

pembelajaran dirumuskan secara jelas 

    

3 Penggunaan Bahasa  

a. Bahasa yang digunakan mudah dipahami 

oleh pembaca  

    

b. Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

aturan PUEBI (Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indoenesia) 

    

4 Waktu  

a. Kesesuaian alokasi yang digunakan  

    

b. Rincian waktu untuk setiap tahap 

pembelajaran 

    

 

Penilaian Secara Umum Terhadap RPP  

1. Dapat digunakan tanpa revisi  

2. Dapat digunakan dengan revisi kecil  

3. Dapat digunakan dengan revisi besar  

4. Belum dapat digunakan  

  

 

 



 

 

 

 

 

Saran dan Komentar  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Makassar, …………………. 2022  

                                                             Validator 

  

  

     (….………..…………..)  

  



 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 3 KELAS EKSPERIMEN 

 

 
Sekolah  : UPT SPF SDN MANGKURA I 

Mata Pelajaran : Matematika 

Pokok Bahasan : Keliling dan Luas Bangun Datar 

Pembelajaran Ke : 3 

Kelas / Semester : IV / II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

 

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 dan konseptual dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain 

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 (KD) DAN INDIKATOR PENCAPAIAN  

KOMPETENSI 

 

Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Pengetahuan 

3.9 Menjelaskan dan menentukan 

keliling dan luas persegi, persegi 

panjang dan segitiga serta 

hubungan pangkat dua dengan 

akar pangkat dua 

Pengetahuan 

3.9.3. Memahami bilangan 

pangkat dua dan akar 

pangkat dua 

Keterampilan 

4.9 Menyelesaikan masalah berkaitan 

dengan  keliling dan luas persegi, 

persegMatematikanjang, dan 

segitiga termasuk melibatkan 

pangkat dua dengan akar pangkat 

dua 

Keterampilan 

4.9.3.Menyelesaikan 

perhitungan pangkat 

dua dan akar pangkat 

dua. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mampu memahami bilangan Pangkat Dua dan Akar Pangkat Dua 

2. Mampu menghitung bilangan pangkat dua. 

3. Mampu menghitung bilangan akar pangkat dua. 

D. PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER 

Adapun nilai karakter yang ingin dikembangkan adalah sebagai berikut : 

Religius, Nasionalis, Tanggung jawab, Disiplin 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

      Pangkat Dua dan Akar Pangkat Dua 

 

 

 



 

 

 

 

F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan 

Pembelajaran 
DeskrMatematikai Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 

(Belajar 

Luring) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru mengecek kesiapan 

diri dengan  mengabsen 

siswa 

 Guru menanyakan 

tentang kesehatan siswa 

 Guru memberi motivasi dan 

semangat tentang  pembelajaran 

tatap muka saat pandemic covid-

19 untuk menjaga kesehatan dan 

mengingatkan peserta didik untuk 

selalu menjaga protokol kesehatan 

5 M. 

 Peserta didik dan guru berdoa 

untuk memulai  pembelajaran 

dengan dipimpin oleh seorang 

peserta didik. Setelah itu 

dilajutkan dengan membaca 3 

surah pendek (Religius dan 

kedisiplinan) 

 Peserta didik dan guru 

menyanyikan bersama  lagu wajib 

Indonesia Raya (Nasionalis) 

 Peserta didik menyiapkan alat-

alat yang akan     digunakan dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 

 Guru melakukan apersepsi 

mengenai materi sebelumnya 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

 
10 Menit 



 

 

 

Kegiatan Inti Fase 1. Memberikan orientasi tentang  

permasalahan kepada siswa 

 

 Peserta didik mengamati sebuah 

gambar/video pada   slide power point 

mengenai “ Pangkat dua dan akar 

pangkat dua”. (TPACK | Mengamati) 

 Setelah peserta didik mengamati 

gambar yang  ada dalam power 

point, guru melakukan tanya 

jawab deangan siswa mengenai 

materi yang ditayangkan pada 

slide (Menanya) 

 

Fase 2. Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar 

 

 Dengan bimbingan guru, peserta 

didik menganalisis gambar yang 

ada pada slide   power point 

 Peserta didik memberikan informasi 

setelah  mengamati gambar pada 

slide power point tersebut 

(Menalar, Mengkomunikasikan) 

 Peserta didik menonton dan 

mengamati  video melalui power 

point (Mengamati) 

 Guru membagi siswa mejadi 6 

kelompok yang terdiri dari 4 -5 

orang siswa setiap kelompok 

 Setiap anggota kelompok diberi 

nomor yang berbeda untuk 

setiap kelompok 

 

Fase 3. Membimbing pengembangan 

dan  menyajikan hasil karya 

 

 Guru memberikan tugas berupa 

LKPD kepada masing-masing 

kelompok untuk mengerjakanya   

 Setiap kelompok kemudian 

berdiskusi untuk menemukan 

jawaban yang dianggap paling benar 

dalam bentuk laporan dan 

memastikan semua anggota 

 



 

 

 

kelompok mengetahui jawaban 

tersebut (Kolaborasi/ Menalar) 

 Guru memanggil salah satu nomor 

yang ada pada masing-masing 

kelompok. Siswa dengan nomor yang 

dMatematikanggil mempresentasikan 

laporan hasil diskusi kelompok 

mereka masing-masing. (Menalar / 

Mengomunikasikan ) 

 Guru memberikan penguatan, tentang 

“ Pangkat dua dan akar pangkat dua”  

 Guru memberikan soal latihan 

lanjutan  

 

Fase 4. Mengevaluasi proses 

pemecahan  masalah 

 

 Siswa bersama guru 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. (Creative & Critical 

thinking 4C) 

 Siswa diberikan penguatan dengan 

memberikan jawaban yang 

seharusnya (Konfirmasi) 

 

Kegiatan 

Penutup 

 Bersama-sama siswa membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar 
selama sehari 

 Bertanya jawab tentang materi 

yang telah    dipelajari (untuk 

mengetahui hasil ketercapaian 

materi) 

 Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya tentang    pembelajaran 

yang telah dilakukan 

 Peserta didik mengerjakan evaluasi. 

 Siswa bersama guru melakukan 

refleksi kelebihan dan kekurangan 

selama kegiatan pembelajaran. 

(Critical Thinking and 

Comunication) 

 Melakukan penilaian hasil belajar 

 Guru menyampaikan siswa untuk 

kegiatan belajar dan tugas 

10 Menit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

selanjutnya agar bergabung ke 

dalam Classroom  

 Mengajak semua siswa berdoa 

menurut agama dan keyakinan 

masing-masing (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran) (Religius 

dan kedisiplinan) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 
DeskrMatematikai Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 

(Belajar 

Daring) 

 Guru membuat link Google 

Classroom untuk menyiapkan kode 

kelas yang akan dibagikan kesiswa 

melalui group WhatsApp 

 Siswa mendownload aplikasi 

Google Classroom melalui 

Playstore agar siswa bisa join atau 

bergabung dengan link yang telah 

dibuat oleh guru 

 Guru mengarahkan siswa untuk 

bergabung ke dalam Classroom  

 Guru membuka kelas dengan 

mengecek siswa yang telah 

bergabung di Classroom 

 Guru membuat kesepakatan 

bersama dengan siswa selama 

pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan indikator 

pencapaian kompetensi 

10 Menit 

Kegiatan Inti  Guru memberikan informasi 

terkait materi “Segi Banyak”  

 Guru mengupload video dan 

gambar pembelajaran mengenai 

“Bangun Segi Banyak” di 

Classroom 

 Siswa kembali diarahkan untuk 

berkelompok secara virtual sesuai 

kelompok saat belajar di kelas 

 



 

 

 

secara konvensiaonal dan dengan 

nomor urut masing-masing yang 

sudah ditentukan. 

 Guru mengirim materi atau bahan 

ajar beserta penugasan atau Quis 

atau LKPD bisa dalam bentuk file 

Word atau PDF atau video 

terkaait materi ajar kepada setiap 

siswa atau setiap kelompok 

ke dalam Google Classroom 

untuk didiskusikan bersama 

teman kelompok masing-masing. 

 Guru bersama dengan siswa 

melaksanakan aktifitas diskusi 

menggunakan kolom chat pada  

Google Classroom . 

 Guru membuat kesepakatan 

dengan siswa kapan waktu 

penyelesaian dan penyerahan 

tugas. 

 Guru mengarahkan satu orang 

siswa perwakilan setiap 

kelompok untuk memaparkan 

hasil diskusinya di kolom 

komentar berdasarkan nomor urut 

yang ditentukan oleh guru 

 Guru memantau aktivitas 

kegiatan kelompok melalui  

Google Classroom memanfaatkan 

kolom komentar  

 Guru mengarahkan siswa untuk 

mendokumentasikan dan 

mengupload hasil kerja kelompok 

mereka pada tempat penugasan 

(assignment)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. MODEL, PENDEKATAN, METODE, DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 Model : Koooperatif Numbered Head Together (NHT) 

Kegiatan 

Penutup 
 Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya 

tentang    pembelajaran yang telah 

diikuti melalui aplikasi Padlet 

yang diintegrasikan  ke dalam 

Classroom 

 Siswa bersama guru melakukan 

refleksi kelebihan dan kekurangan 

selama kegiatan  pembelajaran 

melalui aplikasi Padlet yang 

diintegrasikan  ke dalam 

Classroom 

(Critical Thinking and 

Comunication) 

 

 



 

 

 

 Pendekatan : Saintific,TPACK 

 Metode : Blended Learning 

 Media : Powerpoint dan Video 

 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 

 Buku Matemtika : ESPS 4 Kurikulum 2013, penerbit 

Erlangga 

 Google Classroom 

https://classroom.google.com/c/MzcwNDE5NzkzNDU1

?cjc=j5qid2l  

 Bahan Ajar 

 LKPD 

 

I. TEKHNIK PENILAIAN 

1. Penilaian Sikap 

a. Bentuk penilaian : Non tes 

b. Tekhnik penilaian : Observasi dan Jurnal 

c. Alat tes : lembar observasi 

 

2. Penilaian Pengetahuan 

a. Bentuk penilaian : Tes 

b. Tekhnik penilaian : Tes 

c. Alat Tes : Soal Essay 

 

3. Penilaian keterampilan 

a. Bentuk penilaian : Non tes 

b. Tekhnik penilaian : Praktik dan unjuk kerja 

c. Alat tes : Lembar unjuk kerja 

 

J. REMEDIAL 

https://classroom.google.com/c/MzcwNDE5NzkzNDU1?cjc=j5qid2l
https://classroom.google.com/c/MzcwNDE5NzkzNDU1?cjc=j5qid2l


 

 

 

Remedial dilakukan apabila siswa memperoleh nilai dibawah KKM yang 

telah ditentukan dan mendapatkan kesulitan belajar. Guru dapat 

melakukan pembelajaran ulang melalui bimbingan secara individu 

maupun kelompok sesuai dengan tingkat kompetensi yang akan dicapai 

 

K. PENGAYAAN 

Pengayaan dilakukan apabila siswa memperoleh nilai lebih atau sama 

dengan KKM yang telah ditentukan. Guru dapat melakukan perluasan 

atau pendalaman materi ajar, atau siswa dibebaskan mencari informasi 

materi ajar melalui sumber lainnya. 

 

L. REFLEKSI 

a Apa saja hal yang menjadi perhatian guru saat pembelajaran? 

b Apa saja yang menjadi catatan keberhasilan guru saat pembelajaran? 

c Apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar pembelajaran 

berjalan  efektif ? 

  



 

 

 

MATERI 

 

  



 

 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

(LKPD) 

 

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

Hari/Tgl. :  ................................. 

Nama Anggota Kelompok : 

1. ............................ 

2. ............................ 

3. ............................ 

4. ............................ 

5. ............................ 

 

KEGIATAN 1 

 

A. Isilah titik-titik dibawah ini : 

Tabel I Tabel II 

1. 2 × 2 = ⋯ 

2. 3 × 3 = ⋯ 

3. 4 × 4 = ⋯ 

1. 22 = ⋯ 

2. 32 = ⋯ 

3. 42 = ⋯ 

 

B. Perhatikan hasil perkalian pada Tabel I dan hasil  perpangkatan pada Tabel II, 

apa yang  kalian dapatkan ! 

Jelaskan : 

 

 

C. Perhatikan bilangan pangkat pada bilangan di Tabel I dan Tabel II 

 Tuliskan hasil perkalian pada tabel I dari no 1 sd 3 secara urut 

 Tuliskan bilangan pangkat pada tabel II dari no 1 sd 3 secara urut 

 Kemudian bandingkan hasil pada tabel I dan II, temukan hubungan antar 

bilangan yang berada pada tebel I dan II tersebut!  

Jelaskan : 

 

 

D. Dari hasil penyelesaian  B dan C apa  yang dapat kalian simpulkan! 

Jelaskan : 

 

 



 

 

 

KEGIATAN 2 

 

A. Isilah titik-titik dibawah ini : 

Tabel I Tabel II 

1. √9      = … 

2. √49    = … 

3. √225  = … 

1. 32 = ⋯ 

2. 72 = ⋯ 

3. 152 = ⋯ 

 

B. Perhatikan hasil pembagian pada Tabel I dan hasil  perpangkatan pada Tabel 

II, apa yang  kalian dapatkan ! 

Jelaskan : 

 

 

C. Perhatikan bilangan pangkat pada bilangan di Tabel I dan Tabel II 

 Tuliskan bilangan pangkat pada tabel I secara urut 

 Tuliskan bilangan pangkat pada tabel II secara urut 

 Kemudian bandingkan hasil perpangkatan pada tabel I dan II , temukan 

hubungan antar bilangan pangkat yang berada pada tebel I dan II  

Jelaskan : 

 

 

D. Dari hasil penyelesaian  B dan C apa  yang dapat kalian simpulkan! 

Jelaskan : 

 

 

KESIMPULAN 

 

Dari kegiatan 1 dan kegiatan 2 dapat disimpulakan bahwa  : 

 

1. … × … =  𝑎…. 

2. √𝑎 = √… × … = … 

 

  



 

 

 

KUNCI JAWABAN 

 

KEGIATAN 1 

 

Tabel I Tabel II 

1.  2 × 2 = 4 

2. 3 × 3 = 9 

3. 4 × 4 = 16 

1.   22 = 4 

2. 32 = 9 

3. 42 = 16 

 

KEGIATAN 2 

 

Tabel I Tabel II 

1. √9      = 3 

2. √49    = 7 

3. √225  = 15 

1. 32 = 9 

2. 72 = 49 

3. 152 = 225 

 

KESIMPULAN 

 

Dari kegiatan 1 dan kegiatan 2 dapat disimpulakan bahwa  : 

 

1. 𝑎 × 𝑎 =  𝑎2. 

2. √𝑎 = √𝑎 𝑥 𝑎 = 𝑎 

 

  



 

 

 

Rubrik Penilaian  

No 
Aspek yang 

Dinilai 
Skor Indikator 

1 Kemampuan 

bekerjasama dalam 

kelompok 

5 
Mampu bekerjasama dengan semua 

anggota kelompok 

4 
Mampu bekerjasama dengan beberapa 

anggota kelompok 

3 
Hanya mampu bekerjasama dengan salah 

satu anggota kelompok 

2 
Hanya mampu bekerja secara individu 

1 
Bekerja secara individu dan menganggu 

anggota 

2 Kelengkapan dan 

tampilan isi tugas 

 

5 
Lengkap, akurat dan tampilan sesuai 

dengan petunjuk yang diberikan 

4 
Lengkap, akurat namun kurang sesuai 

dengan petunjuk yang diberikan 

3 
Kurang lengkap, tidak akurat dan tidak 

sesuai dengan petunjuk yang diberikan 

2 

Lengkap namun kurang akurat dan 

kurang sesuai dengan petunjuk yang 

diberikan 

1 
Tidak lengkap, tidak akurat dan tidak 

sesuai dengan petunjuk yang diberikan. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

mempresentasikan 

laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

jelas dan mudah dimengerti serta 

memiliki sikap percaya diri 

4 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

jelas dan mudah dimengerti namun 

kurang percaya diri 

3 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

kurang dimengerti dan kurang percaya 

diri 



 

 

 

  

 
2 

Kurang menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

kurang dimengerti dan kurang percaya 

diri 

1 

Tidak menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

sulit dimengerti dan tidak percaya diri 

4 Kemampuan 

mengajukan 

pertanyaan 

5 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

4 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar tetapi kurang jelas 

3 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan jelas tetapi 

2 
Kurang mampu menyampaikan 

pertanyaan dengan benar dan jelas 

1 
Tidak mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

5 Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan 

5 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

benar dan jelas 

4 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

benar tetapi kurang jelas 

3 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

jelas tetapi kurang benar 

 
2 

Kurang mampu menjawab pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

1 
Tidak mampu menjawab pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

 

Makassar ,                   2022 

 

Mengetahui:  

Kepala Sekolah,     Guru Kelas IV-A, 

 

 

 

Nirwati R.Paembonan, S.Pd.,M.Pd.                  Rajamuddin S.Pd. 

NIP 19710827 199202 2 001                                NIP 19850416 201101 1 015 



 

 

 

 

LEMBAR VALIDATOR RPP 3 KELAS KONTROL 

Nama Validator     :   

Instansi      :   

Petunjuk Pengisian   :  

 

1. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang telah disediakan untuk menilai 

kesesuaian butir RPP.  

2. Untuk revisi-revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah 

atau menuliskannya pada bagian kritik dan saran pada kolom yang telah 

disediakan.  

3. Berilah tanda centang cek (√) pada salah satu pilihan yang terdapat pada 

kesimpulan untuk meninjau apakah RPP ini dapat digunakan untuk penelitian 

atau tidak.  

Keterangan :  

1. : Tidak Baik  

2. : Kurang Baik  

3. : Baik  

4. : Sangat Baik  

  

No Aspek yang Dinilai 
Penilaian 

1 2 3 4 

1 Format RPP  

a. Format jelas sehingga memudahkan 

penilaian 

    

b. Format sesuai dengan kurikulum 2013     

2 Isi RPP  

a. Identitas RPP lengkap 

    

b. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan 

indikator dirumuskan secara jelas 

    



 

 

 

 

 

 

c. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara 

jelas 

    

d. Pemilihan materi dirumuskan secara garis 

besar 

    

e. Pendekatan, model, dan metode 

pembelajaran dirumuskan secara jelas 

    

f. Kegiatan pembelajaran dirumuskan secara 

sistematis dan disesuaikan model dan 

media yang digunakan. 

    

g. Penilaian, sumber, dan media 

pembelajaran dirumuskan secara jelas 

    

3 Penggunaan Bahasa  

a. Bahasa yang digunakan mudah dipahami 

oleh pembaca  

    

b. Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

aturan PUEBI (Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indoenesia) 

    

4 Waktu  

1. Kesesuaian alokasi yang digunakan  

    

2. Rincian waktu untuk setiap tahap 

pembelajaran 

    

 

Penilaian Secara Umum Terhadap RPP  

1. Dapat digunakan tanpa revisi  

2. Dapat digunakan dengan revisi kecil  

3. Dapat digunakan dengan revisi besar  

4. Belum dapat digunakan  

  

 

 

 



 

 

 

 

Saran dan Komentar  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Makassar, ………………….. 2022  

                                                             Validator 

  

  

                                                  (….………..…………..) 

  



 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 3 KELAS KONTROL 

 

 
Sekolah  : UPT SPF SDN MANGKURA I 

Mata Pelajaran : Matematika 

Pokok Bahasan : Keliling dan Luas Bangun Datar 

Pembelajaran Ke : 3 

Kelas / Semester : IV / II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

 

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 dan konseptual dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain 

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 (KD) DAN INDIKATOR PENCAPAIAN  

KOMPETENSI 

 

Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Pengetahuan 

3.9 Menjelaskan dan menentukan 

keliling dan luas persegi, persegi 

panjang dan segitiga serta 

hubungan pangkat dua dengan 

akar pangkat dua 

Pengetahuan 

3.9.3. Memahami bilangan 

pangkat dua dan akar 

pangkat dua 

Keterampilan 

4.9 Menyelesaikan masalah berkaitan 

dengan  keliling dan luas persegi, 

persegMatematikanjang, dan 

segitiga termasuk melibatkan 

pangkat dua dengan akar pangkat 

dua 

Keterampilan 

4.9.3.Menyelesaikan 

perhitungan pangkat 

dua dan akar pangkat 

dua. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mampu memahami bilangan Pangkat Dua dan Akar Pangkat Dua 

2. Mampu menghitung bilangan pangkat dua. 

3. Mampu menghitung bilangan akar pangkat dua. 

 

D. PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER 

Adapun nilai karakter yang ingin dikembangkan adalah sebagai berikut : 

Religius, Nasionalis, Tanggung jawab, Disiplin 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

 Pangkat Dua dan Akar Pangkat Dua 

 

 



 

 

 

F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

 

Kegiatan DeskrMatematikai Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 

Belajar Luring  

 Guru memberikan salam dan 

mengajak siswa berdoa menurut 

kepercayaan dan keyakinan masing-

masing.  

 Dibawah bimbingan guru, siswa 

bersama-sama menyanyikan lagu 

Indonesia Raya.  

 Guru mengecek kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran dan 

memeriksa kerapihan pakaian, posisi 

dan tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

 Guru melakukan kegiatan ice breaking 

untuk memotivasi semangat siswa 

dalam belajar.  

 Guru menginformasikan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

 Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

 Guru melakukan kegiatan apersepsi 

dengan melakukan kegiatan tanya 

jawab. 

 

10 Menit 

Kegiatan Inti  Siswa dibagi kedalam 5-6 kelompok 

 Setiap orang dalam kelompok diberi 

nomor yang berbeda-beda 

 Siswa menyimak penjelasan guru 

dengan seksama mengenai Pangkat 

Dua dan Akar Pangkat Dua  

 Guru memberikan kesempatan siswa 

untuk bertanya, terkait penjelasan 

guru mengenai Pangkat Dua dan Akar 

Pangkat Dua  

 

 (Pertemuan 1) 

 Siswa mengerjakan soal secara 

bekelompok pada LKPD Kegiatan 1 

 Guru memilih nomor dengan cara 

mengkocok nomor yang dimiliki 

masing-masing siswa. 

45 Menit 



 

 

 

 Setiap nomor yang disebutkan oleh 

guru harus berdiri dan menjelaskan 

hasil diskusi. 

 Guru dan siswa secara bersama-sama 

mengkonfirmasi jawaban tiap 

kelompok. 

 Guru memberikan 5 butir soal quis 

untuk mengecek pengetahuan siswa 

secara mandiri. 

 

 (Pertemuan 2) 

 Siswa mengerjakan soal secara 

bekelompok pada LKPD Kegiatan 2 

 Guru memilih nomor dengan cara 

mengkocok nomor yang dimiliki 

masing-masing siswa. 

 Setiap nomor yang disebutkan oleh 

guru harus berdiri dan menjelaskan 

hasil diskusi. 

 Guru dan siswa secara bersama-sama 

mengkonfirmasi jawaban tiap 

kelompok. 

 Guru memberikan 5 butir soal quis 

untuk mengecek pengetahuan siswa 

secara mandiri. 

 

 

Kegiatan 

Penutup 
 Guru memberikan penguatan materi 

tentang bangun datar 

 Guru mengapresiasi hasil kerja siswa 

dan memberikan motivasi untuk 

menambah semangat belajar siswa 

 Mengajak semua siswa berdoa 

menurut agama dan keyakinan 

masing-massing untuk mengakhiri 

pembelajaran 

 

 

G. MODEL, PENDEKATAN, METODE, DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 Model : Koooperatif Numbered Head Together (NHT) 

 Pendekatan : Saintific,TPACK 

 Metode : Permainan, Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi  

   dan Ceramah 



 

 

 

 Media : Powerpoint dan Video 

 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 

 Buku Matemtika : ESPS 4 Kurikulum 2013, penerbit 

Erlangga 

 Bahan Ajar 

 LKPD 

 

I. TEKHNIK PENILAIAN 

1. Penilaian Sikap 

a. Bentuk penilaian : Non tes 

b. Tekhnik penilaian : Observasi dan Jurnal 

c. Alat tes : lembar observasi 

 

2. Penilaian Pengetahuan 

a. Bentuk penilaian : Tes 

b. Tekhnik penilaian : Tes 

c. Alat Tes : Soal Essay 

 

3. Penilaian keterampilan 

a. Bentuk penilaian : Non tes 

b. Tekhnik penilaian : Praktik dan unjuk kerja 

c. Alat tes : Lembar unjuk kerja 

 

J. REMEDIAL 

Remedial dilakukan apabila siswa memperoleh nilai dibawah KKM yang 

telah ditentukan dan mendapatkan kesulitan belajar. Guru dapat 

melakukan pembelajaran ulang melalui bimbingan secara individu 

maupun kelompok sesuai dengan tingkat kompetensi yang akan dicapai 

 

K. PENGAYAAN 



 

 

 

Pengayaan dilakukan apabila siswa memperoleh nilai lebih atau sama 

dengan KKM yang telah ditentukan. Guru dapat melakukan perluasan 

atau pendalaman materi ajar, atau siswa dibebaskan mencari informasi 

materi ajar melalui sumber lainnya. 

 

L. REFLEKSI 

d Apa saja hal yang menjadi perhatian guru saat pembelajaran? 

e Apa saja yang menjadi catatan keberhasilan guru saat pembelajaran? 

f Apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar pembelajaran 

berjalan  efektif ? 

  



 

 

 

MATERI 

 

  



 

 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

(LKPD) 

 

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

Hari/Tgl. :  ................................. 

Nama Anggota Kelompok : 

1. ............................ 

2. ............................ 

3. ............................ 

4. ............................ 

5. ............................ 

 

 

KEGIATAN 1 

 

A. Isilah titik-titik dibawah ini : 

Tabel I Tabel II 

1.  2 × 2 = ⋯ 

2. 3 × 3 = ⋯ 

3. 4 × 4 = ⋯ 

1.   22 = ⋯ 

2. 32 = ⋯ 

3. 42 = ⋯ 

 

B. Perhatikan hasil perkalian pada Tabel I dan hasil  perpangkatan pada Tabel II, 

apa yang  kalian dapatkan ! 

Jelaskan : 

 

 

C. Perhatikan bilangan pangkat pada bilangan di Tabel I dan Tabel II 

 Tuliskan hasil perkalian pada tabel I dari no 1 sd 3 secara urut 

 Tuliskan bilangan pangkat pada tabel II dari no 1 sd 3 secara urut 

 Kemudian bandingkan hasil pada tabel I dan II, temukan hubungan antar 

bilangan yang berada pada tebel I dan II tersebut!  

Jelaskan : 

 

 

D. Dari hasil penyelesaian  B dan C apa  yang dapat kalian simpulkan! 

Jelaskan : 

 

 



 

 

 

KEGIATAN 2 

A. Isilah titik-titik dibawah ini : 

Tabel I Tabel II 

1. √9      = … 

2. √49    = … 

3. √225  = … 

1. 32 = ⋯ 

2. 72 = ⋯ 

3. 152 = ⋯ 

 

B. Perhatikan hasil pembagian pada Tabel I dan hasil  perpangkatan pada Tabel 

II, apa yang  kalian dapatkan ! 

Jelaskan : 

 

C. Perhatikan bilangan pangkat pada bilangan di Tabel I dan Tabel II 

 Tuliskan bilangan pangkat pada tabel I secara urut 

 Tuliskan bilangan pangkat pada tabel II secara urut 

 Kemudian bandingkan hasil perpangkatan pada tabel I dan II , temukan 

hubungan antar bilangan pangkat yang berada pada tebel I dan II  

Jelaskan : 

 

D. Dari hasil penyelesaian  B dan C apa  yang dapat kalian simpulkan! 

Jelaskan : 

 

 

KESIMPULAN 

Dari kegiatan 1 dan kegiatan 2 dapat disimpulakan bahwa  : 

 

1. … × … =  𝑎…. 

2. √𝑎 = √… × … = … 

 

  



 

 

 

KUNCI JAWABAN 

 

KEGIATAN 1 

 

Tabel I Tabel II 

1.  2 × 2 = 4 

2. 3 × 3 = 9 

3. 4 × 4 = 16 

1.   22 = 4 

2. 32 = 9 

3. 42 = 16 

 

KEGIATAN 2 

 

Tabel I Tabel II 

1. √9      = 3 

2. √49    = 7 

3. √225  = 15 

1. 32 = 9 

2. 72 = 49 

3. 152 = 225 

 

KESIMPULAN 

Dari kegiatan 1 dan kegiatan 2 dapat disimpulakan bahwa  : 

 

1. 𝑎 × 𝑎 =  𝑎2. 

2. √𝑎 = √𝑎 𝑥 𝑎 = 𝑎 

              

 

 

  



 

 

 

Rubrik Penilaian  

No 
Aspek yang 

Dinilai 
Skor Indikator 

1 Kemampuan 

bekerjasama dalam 

kelompok 

5 
Mampu bekerjasama dengan semua 

anggota kelompok 

4 
Mampu bekerjasama dengan beberapa 

anggota kelompok 

3 
Hanya mampu bekerjasama dengan salah 

satu anggota kelompok 

2 
Hanya mampu bekerja secara individu 

1 
Bekerja secara individu dan menganggu 

anggota 

2 Kelengkapan dan 

tampilan isi tugas 

 

5 
Lengkap, akurat dan tampilan sesuai 

dengan petunjuk yang diberikan 

4 
Lengkap, akurat namun kurang sesuai 

dengan petunjuk yang diberikan 

3 
Kurang lengkap, tidak akurat dan tidak 

sesuai dengan petunjuk yang diberikan 

2 

Lengkap namun kurang akurat dan 

kurang sesuai dengan petunjuk yang 

diberikan 

1 
Tidak lengkap, tidak akurat dan tidak 

sesuai dengan petunjuk yang diberikan. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

mempresentasikan 

laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

jelas dan mudah dimengerti serta 

memiliki sikap percaya diri 

4 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

jelas dan mudah dimengerti namun 

kurang percaya diri 

3 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

kurang dimengerti dan kurang percaya 

diri 



 

 

 

  

 
2 

Kurang menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

kurang dimengerti dan kurang percaya 

diri 

1 

Tidak menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

sulit dimengerti dan tidak percaya diri 

4 Kemampuan 

mengajukan 

pertanyaan 

5 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

4 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar tetapi kurang jelas 

3 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan jelas tetapi 

2 
Kurang mampu menyampaikan 

pertanyaan dengan benar dan jelas 

1 
Tidak mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

5 Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan 

5 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

benar dan jelas 

4 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

benar tetapi kurang jelas 

3 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

jelas tetapi kurang benar 

 
2 

Kurang mampu menjawab pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

1 
Tidak mampu menjawab pertanyaan 

dengan benar dan jelas 
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Mengetahui:  

Kepala Sekolah,     Guru Kelas IV-A, 
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LEMBAR VALIDATOR RPP 4 KELAS EKSPERIMEN 

Nama Validator     :   

Instansi      :   

Petunjuk Pengisian   :  

 

1. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang telah disediakan untuk menilai 

kesesuaian butir RPP.  

2. Untuk revisi-revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah atau 

menuliskannya pada bagian kritik dan saran pada kolom yang telah disediakan.  

3. Berilah tanda centang cek (√) pada salah satu pilihan yang terdapat pada 

kesimpulan untuk meninjau apakah RPP ini dapat digunakan untuk penelitian 

atau tidak.  

Keterangan :  

1 : Tidak Baik  

2 : Kurang Baik  

3 : Baik  

4 : Sangat Baik  

  

No Aspek yang Dinilai 
Penilaian 

1 2 3 4 

1 Format RPP  

a. Format jelas sehingga memudahkan 

penilaian 

    

b. Format sesuai dengan kurikulum 2013     

2 Isi RPP  

a. Identitas RPP lengkap 

    

b. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan 

indikator dirumuskan secara jelas 

    



 

 

 

 

 

 

c. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara 

jelas 

    

d. Pemilihan materi dirumuskan secara garis 

besar 

    

e. Pendekatan, model, dan metode 

pembelajaran dirumuskan secara jelas 

    

f. Kegiatan pembelajaran dirumuskan secara 

sistematis dan disesuaikan model dan 

media yang digunakan. 

    

g. Penilaian, sumber, dan media 

pembelajaran dirumuskan secara jelas 

    

3 Penggunaan Bahasa  

a. Bahasa yang digunakan mudah dipahami 

oleh pembaca  

    

b. Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

aturan PUEBI (Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indoenesia) 

    

4 Waktu  

a. Kesesuaian alokasi yang digunakan  

    

b. Rincian waktu untuk setiap tahap 

pembelajaran 

    

 

Penilaian Secara Umum Terhadap RPP  

1. Dapat digunakan tanpa revisi  

2. Dapat digunakan dengan revisi kecil  

3. Dapat digunakan dengan revisi besar  

4. Belum dapat digunakan  

  

 

 



 

 

 

 

 

Saran dan Komentar  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Makassar, ………………….. 2022  

                                                             Validator 

  

  

     (….………..…………..)  

  



 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 4 KELAS EKSPERIMEN 

 

 
Sekolah  : UPT SPF SDN MANGKURA I 

Mata Pelajaran : Matematika 

Pokok Bahasan : Keliling dan Luas Bangun Datar 

Pembelajaran Ke : 4 

Kelas / Semester : IV / II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

 

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 dan konseptual dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain 

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 (KD) DAN INDIKATOR PENCAPAIAN  

KOMPETENSI 

 

Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Pengetahuan 

3.9 Menjelaskan dan menentukan 

keliling dan luas persegi, persegi 

panjang dan segitiga serta 

hubungan pangkat dua dengan 

akar pangkat dua 

Pengetahuan 

3.9.4. Menghitung luas dari 

bangun datar persegi, 

persegi panjang, dan 

segitiga. 

Keterampilan 

4.9 Menyelesaikan masalah berkaitan 

dengan  keliling dan luas persegi, 

persegMatematikanjang, dan 

segitiga termasuk melibatkan 

pangkat dua dengan akar pangkat 

dua 

Keterampilan 

4.9.4.Menyelesaikan masalah 

berkaitan dengan luas 

bangun datar persegi, 

persegi panjang, dan 

segitiga. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan menyimak, siswa dapat menentukan keliling luas 

persegi dan persegi panjang dengan tepat. 

2. Melalui kegiatan penyelesaian masalah, siswa dapat menyelesaikan 

masalah keliling dan luas persegi dan persegi panjang dengan tepat. 

 

D. PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER 

Adapun nilai karakter yang ingin dikembangkan adalah sebagai berikut : 

Religius, Nasionalis, Tanggung jawab, Disiplin 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Luas Bangun Datar 

 



 

 

 

 

F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan 

Pembelajaran 
DeskrMatematikai Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 

(Belajar 

Luring) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru mengecek kesiapan 

diri dengan  mengabsen 

siswa 

 Guru menanyakan 

tentang kesehatan siswa 

 Guru memberi motivasi dan 

semangat tentang  pembelajaran 

tatap muka saat pandemic covid-

19 untuk menjaga kesehatan dan 

mengingatkan peserta didik untuk 

selalu menjaga protokol kesehatan 

5 M. 

 Peserta didik dan guru berdoa 

untuk memulai  pembelajaran 

dengan dipimpin oleh seorang 

peserta didik. Setelah itu 

dilajutkan dengan membaca 3 

surah pendek (Religius dan 

kedisiplinan) 

 Peserta didik dan guru 

menyanyikan bersama  lagu wajib 

Indonesia Raya (Nasionalis) 

 Peserta didik menyiapkan alat-

alat yang akan     digunakan dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 

 Guru melakukan apersepsi 

mengenai materi sebelumnya 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

 
10 Menit 



 

 

 

Kegiatan Inti Fase 1. Memberikan orientasi tentang  

permasalahan kepada siswa 

 

 Peserta didik mengamati sebuah 

gambar/video pada   slide power point 

mengenai “ Luas Bangun Datar”. 

(TPACK | Mengamati) 

 Setelah peserta didik mengamati 

gambar yang  ada dalam power 

point, guru melakukan tanya 

jawab deangan siswa mengenai 

materi yang ditayangkan pada 

slide (Menanya) 

 

Fase 2. Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar 

 

 Dengan bimbingan guru, peserta 

didik menganalisis gambar yang 

ada pada slide   power point 

 Peserta didik memberikan informasi 

setelah  mengamati gambar pada 

slide power point tersebut 

(Menalar, Mengkomunikasikan) 

 Peserta didik menonton dan 

mengamati  video melalui power 

point (Mengamati) 

 Guru membagi siswa mejadi 6 

kelompok yang terdiri dari 4 -5 

orang siswa setiap kelompok 

 Setiap anggota kelompok diberi 

nomor yang berbeda untuk 

setiap kelompok 

 

Fase 3. Membimbing pengembangan 

dan  menyajikan hasil karya 

 

 Guru memberikan tugas berupa 

LKPD kepada masing-masing 

kelompok untuk mengerjakanya   

 Setiap kelompok kemudian 

berdiskusi untuk menemukan 

jawaban yang dianggap paling benar 

dalam bentuk laporan dan 

memastikan semua anggota 

Kegiatan 

Inti 



 

 

 

kelompok mengetahui jawaban 

tersebut (Kolaborasi/ Menalar) 

 Guru memanggil salah satu nomor 

yang ada pada masing-masing 

kelompok. Siswa dengan nomor yang 

dMatematikanggil mempresentasikan 

laporan hasil diskusi kelompok 

mereka masing-masing. (Menalar / 

Mengomunikasikan ) 

 Guru memberikan penguatan, tentang 

“ Luas Bangun Datar”  

 Guru memberikan soal latihan 

lanjutan  

 

Fase 4. Mengevaluasi proses 

pemecahan  masalah 

 

 Siswa bersama guru 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. (Creative & Critical 

thinking 4C) 

 Siswa diberikan penguatan dengan 

memberikan jawaban yang 

seharusnya (Konfirmasi) 

 

Kegiatan 

Penutup 

 Bersama-sama siswa membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar 
selama sehari 

 Bertanya jawab tentang materi 

yang telah    dipelajari (untuk 

mengetahui hasil ketercapaian 

materi) 

 Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya tentang    pembelajaran 

yang telah dilakukan 

 Peserta didik mengerjakan evaluasi. 

 Siswa bersama guru melakukan 

refleksi kelebihan dan kekurangan 

selama kegiatan pembelajaran. 

(Critical Thinking and 

Comunication) 

 Melakukan penilaian hasil belajar 

   Guru menyampaikan siswa untuk 

kegiatan belajar dan tugas 

10 Menit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

selanjutnya agar bergabung ke 

dalam Classroom  

 Mengajak semua siswa berdoa 

menurut agama dan keyakinan 

masing-masing (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran) (Religius 

dan kedisiplinan) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 
DeskrMatematikai Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 

(Belajar 

Daring) 

 Guru membuat link Google 

Classroom untuk menyiapkan kode 

kelas yang akan dibagikan kesiswa 

melalui group WhatsApp 

 Siswa mendownload aplikasi 

Google Classroom melalui 

Playstore agar siswa bisa join atau 

bergabung dengan link yang telah 

dibuat oleh guru 

 Guru mengarahkan siswa untuk 

bergabung ke dalam Classroom  

 Guru membuka kelas dengan 

mengecek siswa yang telah 

bergabung di Classroom 

 Guru membuat kesepakatan 

bersama dengan siswa selama 

pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan indikator 

pencapaian kompetensi 

10 Menit 

Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru memberikan informasi 

terkait materi “Segi Banyak”  

 Guru mengupload video dan 

gambar pembelajaran mengenai 

“Bangun Segi Banyak” di 

Classroom 

 Siswa kembali diarahkan untuk 

berkelompok secara virtual sesuai  

 kelompok saat belajar di kelas 

secara konvensiaonal dan dengan 

 



 

 

 

nomor urut masing-masing yang 

sudah ditentukan. 

 Guru mengirim materi atau bahan 

ajar beserta penugasan atau Quis 

atau LKPD bisa dalam bentuk file 

Word atau PDF atau video 

terkaait materi ajar kepada setiap 

siswa atau setiap kelompok 

ke dalam Google Classroom 

untuk didiskusikan bersama 

teman kelompok masing-masing. 

 Guru bersama dengan siswa 

melaksanakan aktifitas diskusi 

menggunakan kolom chat pada  

Google Classroom . 

 Guru membuat kesepakatan 

dengan siswa kapan waktu 

penyelesaian dan penyerahan 

tugas. 

 Guru mengarahkan satu orang 

siswa perwakilan setiap 

kelompok untuk memaparkan 

hasil diskusinya di kolom 

komentar berdasarkan nomor urut 

yang ditentukan oleh guru 

 Guru memantau aktivitas 

kegiatan kelompok melalui  

Google Classroom memanfaatkan 

kolom komentar  

 Guru mengarahkan siswa untuk 

mendokumentasikan dan 

mengupload hasil kerja kelompok 

mereka pada tempat penugasan 

(assignment)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. MODEL, PENDEKATAN, METODE, DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 Model : Koooperatif Numbered Head Together (NHT) 

Kegiatan 

Penutup 
 Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya 

tentang    pembelajaran yang telah 

diikuti melalui aplikasi Padlet 

yang diintegrasikan  ke dalam 

Classroom 

 Siswa bersama guru melakukan 

refleksi kelebihan dan kekurangan 

selama kegiatan  pembelajaran 

melalui aplikasi Padlet yang 

diintegrasikan  ke dalam 

Classroom 

(Critical Thinking and 

Comunication) 

 

 



 

 

 

 Pendekatan : Saintific,TPACK 

 Metode : Blended Learning 

 Media : Powerpoint dan Video 

 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 

 Buku Matemtika : ESPS 4 Kurikulum 2013, penerbit 

Erlangga 

 Google Classroom 

https://classroom.google.com/c/MzcwNDE5NzkzNDU1

?cjc=j5qid2l  

 Bahan Ajar 

 LKPD 

 

I. TEKHNIK PENILAIAN 

1. Penilaian Sikap 

a. Bentuk penilaian : Non tes 

b. Tekhnik penilaian : Observasi dan Jurnal 

c. Alat tes : lembar observasi 

 

2. Penilaian Pengetahuan 

a. Bentuk penilaian : Tes 

b. Tekhnik penilaian : Tes 

c. Alat Tes : Soal Essay 

 

3. Penilaian keterampilan 

a. Bentuk penilaian : Non tes 

b. Tekhnik penilaian : Praktik dan unjuk kerja 

c. Alat tes : Lembar unjuk kerja 

 

J. REMEDIAL 

https://classroom.google.com/c/MzcwNDE5NzkzNDU1?cjc=j5qid2l
https://classroom.google.com/c/MzcwNDE5NzkzNDU1?cjc=j5qid2l


 

 

 

Remedial dilakukan apabila siswa memperoleh nilai dibawah KKM yang 

telah ditentukan dan mendapatkan kesulitan belajar. Guru dapat 

melakukan pembelajaran ulang melalui bimbingan secara individu 

maupun kelompok sesuai dengan tingkat kompetensi yang akan dicapai 

 

K. PENGAYAAN 

Pengayaan dilakukan apabila siswa memperoleh nilai lebih atau sama 

dengan KKM yang telah ditentukan. Guru dapat melakukan perluasan 

atau pendalaman materi ajar, atau siswa dibebaskan mencari informasi 

materi ajar melalui sumber lainnya. 

 

L. REFLEKSI 

d Apa saja hal yang menjadi perhatian guru saat pembelajaran? 

e Apa saja yang menjadi catatan keberhasilan guru saat pembelajaran? 

f Apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar pembelajaran 

berjalan  efektif ? 

 

MATERI 

 



 

 

 

  



 

 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

(LKPD) 

 

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

Hari/Tgl. :  ................................. 

Nama Anggota Kelompok : 

1. ............................ 

2. ............................ 

3. ............................ 

4. ............................ 

5. ............................ 

 

 

Petunjuk 

1. Siapkan alat tulis, kertas dan penggaris 

2. Gambarlah 2 persegi dengan luas berikut : 

a. 49 cm 

b. 625 cm  

3. Gambarlah 2 persegi panjang yang berbeda-beda dengan luas berikut: 

a. 12 cm 

b. 24 cm  

4. Cocokkan segitiga berikut ini dengan luas yang ada di bawahnya ! 

a.       b. 

 

5 cm 

 

 

   10 cm                                                       18 cm 

 

            ( i )  45 cm                  ( ii )  35 cm  

  

         7 cm 



 

 

 

                         3 cm 
                                     2 cm 

                                     4 cm 
                                               3 cm 

KUNCI JAWABAN 

 

Gambarlah 2 persegi dengan luas berikut ; 

a. 49 cm                                        b.   625 cm 

 

 

 

 

 

 

 

           7 cm 

        

                                                                                 25 cm     

 

 

 

Gambarlah 2 persegi panjang yang berbeda-beda dengan luas berikut: 

a. 12 cm  

 

 

                                         

                                                                                           6 cm 

                  4 cm                                                       

  

b. 24 cm 

 

 

 

                                                                                          8 cm 

                        6 cm 

 

Cocokkan segitiga berikut ini dengan luas yang ada di bawahnya ! 

a. ( ii )                           b.    ( i ) 

 



 

 

 

Rubrik Penilaian 

No 
Aspek yang 

Dinilai 
Skor Indikator 

1 Kemampuan 

bekerjasama dalam 

kelompok 

5 
Mampu bekerjasama dengan semua 

anggota kelompok 

4 
Mampu bekerjasama dengan beberapa 

anggota kelompok 

3 
Hanya mampu bekerjasama dengan salah 

satu anggota kelompok 

2 
Hanya mampu bekerja secara individu 

1 
Bekerja secara individu dan menganggu 

anggota 

2 Kelengkapan dan 

tampilan isi tugas 

 

5 
Lengkap, akurat dan tampilan sesuai 

dengan petunjuk yang diberikan 

4 
Lengkap, akurat namun kurang sesuai 

dengan petunjuk yang diberikan 

3 
Kurang lengkap, tidak akurat dan tidak 

sesuai dengan petunjuk yang diberikan 

2 

Lengkap namun kurang akurat dan 

kurang sesuai dengan petunjuk yang 

diberikan 

1 
Tidak lengkap, tidak akurat dan tidak 

sesuai dengan petunjuk yang diberikan. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

mempresentasikan 

laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

jelas dan mudah dimengerti serta 

memiliki sikap percaya diri 

4 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

jelas dan mudah dimengerti namun 

kurang percaya diri 

3 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

kurang dimengerti dan kurang percaya 

diri 



 

 

 

  

 
2 

Kurang menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

kurang dimengerti dan kurang percaya 

diri 

1 

Tidak menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

sulit dimengerti dan tidak percaya diri 

4 Kemampuan 

mengajukan 

pertanyaan 

5 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

4 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar tetapi kurang jelas 

3 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan jelas tetapi 

2 
Kurang mampu menyampaikan 

pertanyaan dengan benar dan jelas 

1 
Tidak mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

5 Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan 

5 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

benar dan jelas 

4 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

benar tetapi kurang jelas 

3 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

jelas tetapi kurang benar 

 
2 

Kurang mampu menjawab pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

1 
Tidak mampu menjawab pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

 

Makassar ,                   2022 

 

Mengetahui:  

Kepala Sekolah,     Guru Kelas IV-A, 

 

 

 

Nirwati R.Paembonan, S.Pd.,M.Pd.                  Rajamuddin S.Pd. 

NIP 19710827 199202 2 001                                NIP 19850416 201101 1 015 



 

 

 

 

LEMBAR VALIDATOR RPP 4 KELAS KONTROL 

Nama Validator     :   

Instansi      :   

Petunjuk Pengisian   :  

 

1. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang telah disediakan untuk menilai 

kesesuaian butir RPP.  

2. Untuk revisi-revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah 

atau menuliskannya pada bagian kritik dan saran pada kolom yang telah 

disediakan.  

3. Berilah tanda centang cek (√) pada salah satu pilihan yang terdapat pada 

kesimpulan untuk meninjau apakah RPP ini dapat digunakan untuk penelitian 

atau tidak.  

Keterangan :  

1. : Tidak Baik  

2. : Kurang Baik  

3. : Baik  

4. : Sangat Baik  

  

No Aspek yang Dinilai 
Penilaian 

1 2 3 4 

1 Format RPP  

a. Format jelas sehingga memudahkan 

penilaian 

    

b. Format sesuai dengan kurikulum 2013     

2 Isi RPP  

a. Identitas RPP lengkap 

    

b. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan 

indikator dirumuskan secara jelas 

    



 

 

 

 

 

 

c. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara 

jelas 

    

d. Pemilihan materi dirumuskan secara garis 

besar 

    

e. Pendekatan, model, dan metode 

pembelajaran dirumuskan secara jelas 

    

f. Kegiatan pembelajaran dirumuskan secara 

sistematis dan disesuaikan model dan 

media yang digunakan. 

    

g. Penilaian, sumber, dan media 

pembelajaran dirumuskan secara jelas 

    

3 Penggunaan Bahasa  

a. Bahasa yang digunakan mudah dipahami 

oleh pembaca  

    

b. Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

aturan PUEBI (Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indoenesia) 

    

4 Waktu  

a. Kesesuaian alokasi yang digunakan  

    

b. Rincian waktu untuk setiap tahap 

pembelajaran 

    

 

Penilaian Secara Umum Terhadap RPP  

1. Dapat digunakan tanpa revisi  

2. Dapat digunakan dengan revisi kecil  

3. Dapat digunakan dengan revisi besar  

4. Belum dapat digunakan  

  

 

 

 



 

 

 

 

Saran dan Komentar  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Makassar, ……………….. 2022  

                                                             Validator 

  

  

                                                  (….………..…………..) 

  



 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 4 KELAS KONTROL 

 

 
Sekolah  : UPT SPF SDN MANGKURA I 

Mata Pelajaran : Matematika 

Pokok Bahasan : Keliling dan Luas Bangun Datar 

Pembelajaran Ke : 4 

Kelas / Semester : IV / II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

 

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 dan konseptual dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain 

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 (KD) DAN INDIKATOR PENCAPAIAN  

KOMPETENSI 

 

Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Pengetahuan 

3.9 Menjelaskan dan menentukan 

keliling dan luas persegi, persegi 

panjang dan segitiga serta 

hubungan pangkat dua dengan 

akar pangkat dua 

Pengetahuan 

3.9.4. Menghitung luas dari 

bangun datar persegi, 

persegi panjang, dan 

segitiga. 

Keterampilan 

4.9 Menyelesaikan masalah berkaitan 

dengan  keliling dan luas persegi, 

persegMatematikanjang, dan 

segitiga termasuk melibatkan 

pangkat dua dengan akar pangkat 

dua 

Keterampilan 

4.9.4.Menyelesaikan masalah 

berkaitan dengan luas 

bangun datar persegi, 

persegi panjang, dan 

segitiga. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mampu memahami bilangan Pangkat Dua dan Akar Pangkat Dua 

2. Mampu menghitung bilangan pangkat dua. 

3. Mampu menghitung bilangan akar pangkat dua. 

 

D. PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER 

Adapun nilai karakter yang ingin dikembangkan adalah sebagai berikut : 

Religius, Nasionalis, Tanggung jawab, Disiplin 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

 Luas Bangun Datar 

 

 



 

 

 

F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

 

Kegiatan DeskrMatematikai Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 

Belajar Luring  

 Guru memberikan salam dan 

mengajak siswa berdoa menurut 

kepercayaan dan keyakinan masing-

masing.  

 Dibawah bimbingan guru, siswa 

bersama-sama menyanyikan lagu 

Indonesia Raya.  

 Guru mengecek kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran dan 

memeriksa kerapihan pakaian, posisi 

dan tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

 Guru melakukan kegiatan ice breaking 

untuk memotivasi semangat siswa 

dalam belajar.  

 Guru menginformasikan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

 Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

 Guru melakukan kegiatan apersepsi 

dengan melakukan kegiatan tanya 

jawab. 

 

10 Menit 

Kegiatan Inti  Siswa dibagi kedalam 5-6 kelompok 

 Setiap orang dalam kelompok diberi 

nomor yang berbeda-beda 

 Siswa menyimak penjelasan guru 

dengan seksama mengenai Luas 

Bangun Datar  

 Guru memberikan kesempatan siswa 

untuk bertanya, terkait penjelasan 

guru mengenai Luas Bangun Datar  

 

 (Pertemuan 1) 

 Setiap kelompok diberi tiga bangun 

datar yaitu persegi, persegi panjang 

dan segitiga dari karton berwarna 

 

 Siswa diminta secara berkelompok 

mengitung ukuran panjang sisi setiap 

45 Menit 



 

 

 

bangun datar tersebut kemudian 

menentukan luasnya masing-masing.  

 Guru memilih nomor dengan cara 

mengkocok nomor yang dimiliki 

masing-masing siswa. 

 Setiap nomor yang disebutkan oleh 

guru harus berdiri dan menjelaskan 

hasil diskusi. 

 Guru dan siswa secara bersama-sama 

mengkonfirmasi jawaban tiap 

kelompok. 

 

 (Pertemuan 2) 

 Siswa mengerjakan soal pada LKPD 

yang telah dibagikan secara 

bekelompok.  

 Guru memilih nomor dengan cara 

mengkocok nomor yang dimiliki 

masing-masing siswa. 

 Setiap nomor yang disebutkan oleh 

guru harus berdiri dan menjelaskan 

hasil diskusi. 

 Guru dan siswa secara bersama-sama 

mengkonfirmasi jawaban tiap 

kelompok. 

 Guru memberikan 5 butir soal quis 

untuk mengecek pengetahuan siswa 

secara mandiri. 

 

Kegiatan 

Penutup 
 Guru memberikan penguatan materi 

tentang Luas Bangun Datar 

 Guru mengapresiasi hasil kerja siswa 

dan memberikan motivasi untuk 

menambah semangat belajar siswa 

 Mengajak semua siswa berdoa 

menurut agama dan keyakinan 

masing-massing untuk mengakhiri 

pembelajaran 

 

 

G. MODEL, PENDEKATAN, METODE, DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 Model : Koooperatif Numbered Head Together (NHT) 

 Pendekatan : Saintific,TPACK 

 Metode : Permainan, Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi  



 

 

 

   dan Ceramah 

 Media : Powerpoint dan Video 

 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 

 Buku Matemtika : ESPS 4 Kurikulum 2013, penerbit 

Erlangga 

 Bahan Ajar 

 LKPD 

 

I. TEKHNIK PENILAIAN 

1. Penilaian Sikap 

a. Bentuk penilaian : Non tes 

b. Tekhnik penilaian : Observasi dan Jurnal 

c. Alat tes : lembar observasi 

 

2. Penilaian Pengetahuan 

a. Bentuk penilaian : Tes 

b. Tekhnik penilaian : Tes 

c. Alat Tes : Soal Essay 

 

3. Penilaian keterampilan 

a. Bentuk penilaian : Non tes 

b. Tekhnik penilaian : Praktik dan unjuk kerja 

c. Alat tes : Lembar unjuk kerja 

 

J. REMEDIAL 

Remedial dilakukan apabila siswa memperoleh nilai dibawah KKM yang 

telah ditentukan dan mendapatkan kesulitan belajar. Guru dapat 

melakukan pembelajaran ulang melalui bimbingan secara individu 

maupun kelompok sesuai dengan tingkat kompetensi yang akan dicapai 

 



 

 

 

K. PENGAYAAN 

Pengayaan dilakukan apabila siswa memperoleh nilai lebih atau sama 

dengan KKM yang telah ditentukan. Guru dapat melakukan perluasan 

atau pendalaman materi ajar, atau siswa dibebaskan mencari informasi 

materi ajar melalui sumber lainnya. 

 

L. REFLEKSI 

a Apa saja hal yang menjadi perhatian guru saat pembelajaran? 

b Apa saja yang menjadi catatan keberhasilan guru saat pembelajaran? 

c Apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar pembelajaran 

berjalan  efektif ? 

  



 

 

 

MATERI 

 

  



 

 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

(LKPD) 

 

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

Hari/Tgl. :  ................................. 

Nama Anggota Kelompok : 

1. ............................ 

2. ............................ 

3. ............................ 

4. ............................ 

5. ............................ 

 

Petunjuk 

1. Siapkan alat tulis, kertas dan penggaris 

2. Gambarlah 2 persegi dengan luas berikut : 

a. 49 cm 

b. 625 cm  

3. Gambarlah 2 persegi panjang yang berbeda-beda dengan luas berikut: 

a. 12 cm 

b. 24 cm  

4. Cocokkan segitiga berikut ini dengan luas yang ada di bawahnya ! 

a.       b. 

 

5 cm 

 

 

   10 cm                                                       18 cm 

 

            ( i )  45 cm                  ( ii )  35 cm  

  

         7 cm 



 

 

 

                         3 cm 
                                     2 cm 

                                     4 cm 
                                               3 cm 

KUNCI JAWABAN 

 

Gambarlah 2 persegi dengan luas berikut ; 

a. 49 cm                                        b.   625 cm 

 

 

 

 

 

 

 

           7 cm 

        

                                                                                 25 cm     

 

 

 

Gambarlah 2 persegi panjang yang berbeda-beda dengan luas berikut: 

a. 12 cm  

 

 

                                         

                                                                                           6 cm 

                  4 cm                                                       

  

b. 24 cm 

 

 

 

                                                                                          8 cm 

                        6 cm 

 

Cocokkan segitiga berikut ini dengan luas yang ada di bawahnya ! 

a. ( ii )                           b.    ( i ) 



 

 

 

Rubrik Penilaian  

No 
Aspek yang 

Dinilai 
Skor Indikator 

1 Kemampuan 

bekerjasama dalam 

kelompok 

5 
Mampu bekerjasama dengan semua 

anggota kelompok 

4 
Mampu bekerjasama dengan beberapa 

anggota kelompok 

3 
Hanya mampu bekerjasama dengan salah 

satu anggota kelompok 

2 
Hanya mampu bekerja secara individu 

1 
Bekerja secara individu dan menganggu 

anggota 

2 Kelengkapan dan 

tampilan isi tugas 

 

5 
Lengkap, akurat dan tampilan sesuai 

dengan petunjuk yang diberikan 

4 
Lengkap, akurat namun kurang sesuai 

dengan petunjuk yang diberikan 

3 
Kurang lengkap, tidak akurat dan tidak 

sesuai dengan petunjuk yang diberikan 

2 

Lengkap namun kurang akurat dan 

kurang sesuai dengan petunjuk yang 

diberikan 

1 
Tidak lengkap, tidak akurat dan tidak 

sesuai dengan petunjuk yang diberikan. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

mempresentasikan 

laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

jelas dan mudah dimengerti serta 

memiliki sikap percaya diri 

4 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

jelas dan mudah dimengerti namun 

kurang percaya diri 

3 

Menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

kurang dimengerti dan kurang percaya 

diri 



 

 

 

  

 
2 

Kurang menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

kurang dimengerti dan kurang percaya 

diri 

1 

Tidak menguasai isi laporan, 

mengkomunikasikan dengan bahasa yang 

sulit dimengerti dan tidak percaya diri 

4 Kemampuan 

mengajukan 

pertanyaan 

5 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

4 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar tetapi kurang jelas 

3 
Mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan jelas tetapi 

2 
Kurang mampu menyampaikan 

pertanyaan dengan benar dan jelas 

1 
Tidak mampu menyampaikan pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

5 Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan 

5 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

benar dan jelas 

4 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

benar tetapi kurang jelas 

3 
Mampu menjawab pertanyaan dengan 

jelas tetapi kurang benar 

 
2 

Kurang mampu menjawab pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

1 
Tidak mampu menjawab pertanyaan 

dengan benar dan jelas 

 

Makassar ,                   2022 

 

Mengetahui:  

Kepala Sekolah,     Guru Kelas IV-A, 

 

 

 

Nirwati R.Paembonan, S.Pd.,M.Pd.                  Rajamuddin S.Pd. 

NIP 19710827 199202 2 001                                NIP 19850416 201101 1 015 



 

 

 

KISI-KISI SOAL PRETEST 

No 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Soal Butir Soal 

No. 

Soal 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 3.8  Menganalisis 

segi banyak 

beraturan dan 

segi banyak 

tidak 

beraturan 

 

Segi 

Banyak 

(beraturan 

dan tidak 

beraturan) 

Mengenal segi 

banyak 

beraturan dan 

segi banyak 

tidak beraturan 

Manakah 

bangun datar di 

bawah ini yang 

termasuk segi 

banyak tidak 

beraturan ? 

    

5 

2 3.9 Menjelaskan 

dan 

menentukan 

keliling dan 

luas persegi, 

persegi 

panjang, dan 

segitiga serta 

hubungan 

pangkat dua 

dengan akar 

pangkat dua  

Keliling 

dan luas 

daerah 

 

Menghitung 

keliling bangun 

datar (persegi, 

persegi 

panjang, dan 

segitiga). 

Sebuah persegi 

panjang 

memiliki 

panjang 12 cm 

dan lebar 8 cm. 

Hitunglah 

keliling persegi 

panjang 

tersebut! 

 

1 

   Memahami 

bilangan 

pangkat dua 

dan akar 

pangkat dua 

Sebuah kolam 

berbentuk 

persegi dengan 

ukuran luas 

dasar kolam 

tersebut adalah 

144 m
2
. 

Hitunglah 

panjang sisi 

dasar kolam 

tersebut ! 

 

2 

   Menghitung 

luas dari 

bangun datar 

persegi, 

persegi 

panjang dan 

segitiga 

Berapa cm luas 

bangun datar di 

bawah ini ? 
 

10 cm 
 

        

                15 cm 

3 



 

 

 

   Menyelesaikan 

masalah 

berkaitan 

dengan luas 

gabungan 

bangun datar 

(persegi, 

persegi 

panjang, dan 

segitiga). 

Pak Yoga 

memiliki dua 

petak tanah 

masing-masing 

berbentuk 

persegi. Panjang 

sisi petak tanah 

yang pertama 

setengah 

panjang sisi 

petak tanah yang 

kedua. Luas 

petak tanah yang 

kedua 1.024 m
2
. 

Tentukan luas 

petak tanah yang 

pertama! 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOAL PRETEST  

 

Nama      :   

Kelas      : IV  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Alokasi Waktu  : 60 menit  

  

Petunjuk Soal!  

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar!  

1. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 12 cm dan lebar 8 cm. Hitunglah 

keliling persegi panjang tersebut !  

2. Sebuah kolam berbentuk persegi dengan ukuran luas dasar kolam tersebut 

adalah 144 m
2
. Hitunglah panjang sisi dasar kolam tersebut !                                            

3. Berapa cm luas bangun datar di bawah ini ? 

                   

                      10 cm 

 

                                           15 cm 

4. Pak Yoga memiliki dua petak tanah masing-masing berbentuk persegi. 

Panjang sisi petak tanah yang pertama setengah panjang sisi petak tanah yang 

kedua. Luas petak tanah yang kedua 1.024 m
2
. Tentukan luas petak tanah yang 

pertama! 

5. Manakah bangun datar di bawah ini yang termasuk segi banyak tidak 

beraturan ?  

                   

                         

 

 

 



 

 

 

JAWABAN POSTTEST 

Nomor 

Soal  
Contoh Jawaban  Penskoran  

1   Dik :p =12 cm     l = 8 cm 

 Dit : K = ….   

 Peny :   

 K = 2 x ( p + l )  

     = 2 x ( 12 + 8 ) 

     = 2 x 20 = 40 cm   

10 : Jawaban benar dan 
jelas atau jawaban sesuai 
yang  
dibutuhkan  

  

  
5 : Jawaban benar namun 
masih ada yang kurang 
lengkap atau kurang jelas  

  

  

1: Terdapat jawaban namun 

tidak terkait dengan materi 

soal  

  

0:  Jika jawaban tidak ada 

2   Dik : L =144 m
2
      

 Dit  : s  = …. m   

 Peny :   

 L = s x s =  s
2
 

  s =   √𝐿  = √144  = 12 cm                               

3   Dik :a =15 cm     t = 10 cm 

 Dit : L = ….   

 Peny :   

 L = ½  x  a x t  

     = ½  x 15 x 10  

     = ½  x 150 = 75 cm
2
   

4  Luas petak tanah pertama adalah 

1.024 m
2
, jadi panjang sisi petak 

tanah pertama adalah √1.024, yaitu 

32. 

Panjang sisi petak tanah pertama 

adalah setengah panjang sisi petak 

tanah kedua, jadi 32 : 2 = 16. 

Jadi, luas petak tanah kedua adalah 

16 x 16 (sisi x sisi) atau 16
2 

= 256 m
2
 

5  

  

 



 

 

 

KISI-KISI SOAL POSTTEST 

No 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Soal Butir Soal 

No. 

Soal 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 3.8  Menganalisis 

segi banyak 

beraturan dan 

segi banyak 

tidak 

beraturan 

 

Segi 

Banyak 

(beraturan 

dan tidak 

beraturan) 

Mengenal segi 

banyak 

beraturan dan 

segi banyak 

tidak beraturan 

Manakah 

bangun datar di 

bawah ini yang 

termasuk segi 

banyak? 

 

5 

2 3.10 Menjelaskan 

dan 

menentukan 

keliling dan 

luas persegi, 

persegi 

panjang, dan 

segitiga serta 

hubungan 

pangkat dua 

dengan akar 

pangkat dua  

Keliling 

dan luas 

daerah 

 

Menghitung 

keliling bangun 

datar (persegi, 

persegi 

panjang, dan 

segitiga). 

Sebuah persegi 

panjang 

memiliki 

panjang 18 cm 

dan lebar 10 cm. 

Hitunglah 

keliling persegi 

panjang 

tersebut! 

 

1 

   Memahami 

bilangan 

pangkat dua 

dan akar 

pangkat dua 

Hitunglah hasil 

dari √3.249 - 

 √784 = ⋯ 

2 

   Menghitung 

luas dari 

bangun datar 

persegi, 

persegi 

panjang dan 

segitiga 

Berapa cm sisi 

panjang bangun 

datar di bawah 

ini jika diketahui 

lebarnya adalah 

9 cm? 

 

 

 

3 

 

 

 



 

 

 

   Menyelesaikan 

masalah 

berkaitan 

dengan luas 

gabungan 

bangun datar 

(persegi, 

persegi 

panjang, dan 

segitiga). 

Pak Yoga 

memiliki 

sepetak tanah 

berbentuk 

persegi. Luas 

petak tanah yang 

tersebut adalah 

1.024 m
2
. Tanah 

tersebut akan 

dMatematikasan

gi pagar di 

sekelilingnya. 

Tentukan 

panjang pagar 

keseluruhan 

yang dibutuhkan 

pak Yoga ! 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOAL POSTTEST  

Nama      :   

Kelas      : IV  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Alokasi Waktu  : 60 menit  

  

Petunjuk Soal!  

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar!  

1. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 18 cm dan lebar 10 cm. Hitunglah 

keliling persegi panjang tersebut! 

2. Hitunglah hasil dari √3.249 - √784 = ⋯ 

3. Hitunglah keliling bangun datar di bawah ini ! 

                       

4. Pak Yoga memiliki sepetak tanah berbentuk persegi. Luas petak tanah yang 

tersebut adalah 1.024 m
2
. Tanah tersebut akan dMatematikasangi pagar di 

sekelilingnya. Tentukan panjang pagar keseluruhan yang dibutuhkan pak 

Yoga ! 

5. Manakah dibawah ini yang merupakan bangun segi banyak ? 

  

  



 

 

 

JAWABAN POSTTEST 

Nomor 

Soal  
Contoh Jawaban  Penskoran  

1  K  = 18 + l0 + 18 + l0 

     = 2 x ( 18 + l0 ) 

     = 2 x 28 

     = 56 cm 

10 : Jawaban benar  

dan lengkap  

  

  

5 : Jawaban benar namun 

masih ada  

yang kurang jelas  

  

  

1: Terdapat jawaban 
namun tidak terkait 
dengan materi soal  
  

0: Jika tidak ada jawaban  

2  Hasil dari √3.249 - √784  adalah  

√3.249  =  57 

√784  = 28 

jadi √3.249 - √784 = 57 – 28 = 29 

3   Dik : L = 162 cm
2
 , l = 9 cm 

 Dit :  K = …. 

 Peny : 

 L = p x l = p x 9 cm 

 p = Luas : p 

 p = 162 : 9 = 18 cm 

 K = 2 x ( p + l ) = 2 x ( 18 + 9 ) 

     = 2 x 27 = 54 cm  

4  Luas petak tanah Pak Yoga adalah 1.024 

m
2
, jadi panjang sisi petak tanah tersebut  

adalah √1.024, yaitu 32. 

Tanah tersebut akan dMatematikasang 

pagar sekelilingnya, dengan ukuran 

keliling adalah K = 4 x sisi 

Jadi panjang pagar yang dibutuhkan Pak 

Yoga adalah K = sisi x sisi = 32 x 32 

atau 32
2 

= 1.024 m
2
 

5                           

     

  

  



 

 

 

LEMBAR VALIDASI ANGKET MOTIVASI SISWA 

 

Petunjuk: 

1. Mohon berilah tanda centang (√) pada indikator SB=sangat baik,B=baik, 

K=kurang dan SK=sangat kurang, berdasarkan penilaian Bapak/Ibu terkait 

lembar observasi aktivitas guru dalam proses pembelajaran. 

2. Mohon berilah saran terkait hal yang menjadi kekurangan lembar observasi 

aktivitas Guru dalam proses pembelajaran. 

 

No. 
Aspek 

Penilaian 
Kriteria 

Penilaian 
Saran 

SB B K SK 

A. Indikator 1. Lembar observasi mudah 

dipahami 
   

  

1. Petunjuk pengisian lembar 

observasi dinyatakan 

dengan jelas 

   
  

B. Bahasa 1. Secara umum mencakup 

keseluruhan kegiatan 

pembelajaran 

   
  

2. Kriteria kegiatan yang 

diamati dinyatakan dengan 

jelas 

   
  

3. Aktivitas guru termuat 

dalam RPP 
   

  

C. Alokasi 

Waktu 
1. Bahasa mudah dipahami    

  

 

Kesimpulan :   

Instrumen angket masih perlu direvisi. Perbaikan sesuai komentar yang ada pada 

instrument. 

 

Makassar,                        2022  

                                                             Validator,  

  

 

                                                                                     Dr. Andi Husniati, M.Pd.  
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Kisi-Kisi Angket Motivasi Belajar 

No 
Indikator  Pencapaian  

Motivasi Belajar  
Pernyataan 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

SS S TS STS SS S TS STS 

4 3 2 1 1 2 3 4 

Nomor Soal Nomor Soal 

1 Tekun dalam mengerjakan 

tugas 

• Saya mengerjakan tugas Matematika 

dengan sungguh-sungguh. 
1  

• Saya menyelesaikan waktu tugas 

Matematika dengan tepat 
2  

• Saya tidak terlalu senang dengan 

pelajaran Matematika 
 3 

2 Ulet dalam menghadapi 

kesulitan 

• Jika nilai Matematika saya jelek, saya 

akan terus rajin belajar agar nilai saya 

menjadi baik. 

4  

• Saya akan merasa puas apabila saya 

dapat mengerjakan soal Matematika 

dengan memperoleh nilai baik. 

5  

• Apabila saya menemui soal yang sulit 

maka saya tidak akan berusaha untuk 

mengerjakan  

 6 



 

 

 

3 Menunjukkan minat • Saya selalu mendengarkan 

penjelasan guru dengan baik. 
7  

• Saya tidak suka bertanya kepada 

guru mengenai materi yang belum 

saya pahami. 

 8 

• saya selalu menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh guru. 
9  

4 Senang bekerja mandiri • Saya selalu mengerjakan sendiri 

tugas Matematika yang diberikan 

oleh guru 

10  

• Dalam mengerjakan tugas maupun 

soal Matematika saya mencontoh 

milik teman. 

 11 

• Saya dapat menyelesaikan tugas 

Matematika dengan kemampuan 

saya sendiri. 

12  

• Saya tidak senang mengerjakan 

tugas Matematika bersama dengan 

teman. 

 13 

5 Cepat bosan pada tugas-

tugas 

• Saya senang belajar Matematika 

karena guru mengajar dengan 
14  



 

 

 

 

 

menggunakan berbagai cara. 

• Saya senang belajar Matematika 

karena guru memberikan tugas yang 

bervariasi 

 15       

  

• Saya tidak senang belajar 

Matematika dengan cara 

berkelompok. 

 16 

6 Dapat mempertahankan 

pendapatnya 

• Saya tidak senang jika memberikan 

pendapat dan selalu ditanggapi 

teman lain. 

 17 

• Jika ada pendapat yang berbeda, 

maka saya akan menanggapinya. 
18  

• Saya berusaha untuk 

mempertahankan pendapat saya saat 

diskusi. 

19  

7 Tidak mudah melepas hal 

yang diyakini 

 

 

 

 

• Saya tidak mudah terpengaruh 

dengan jawaban teman. 
20  

• Saya tidak yakin dapat memperoleh 

nilai terbaik karena tugas-tugas 

Matematika jarang saya kerjakan 

dengan baik. 

 21 



 

 

 

 

 

 

 

• Setiap saya mengerjakan soal 

Matematika, saya mempunyai target 

nilai minimal tertinggi di atas rata-

rata karena saya yakin dapat 

mengerjakan seluruh soalnya dengan 

benar. 

22  

8 Senang memecahkan 

masalah soal 

 

• Saya tertantang untuk mengerjakan 

soal-soal Matematika yang dianggap 

sulit oleh teman. 

23  

• Saya tidak senang jika mendapat 

tugas dari guru. 
 24 

• Saya sangat bersemangat bekerja 

kelompok dalam menyelesaikan 

tugas-tugas berupa soal cerita atau 

masalah yang membutuhkan 

jawaban penyelesaian 

25  
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Angket Motivasi Siswa 

 

Nama : 

No. Absen : 

Kelas : 

Hari/Tanggal   : 

 

Petunjuk menjawab angket : 

1. Pada angket ini terdapat 25 butir pertanyaan. Berilah jawaban yang benar- 

benar cocok dengan pilihanmu. 

2. Jawabanmu jangan dipengaruhi oleh jawaban pernyataan lain maupun teman 

lain. 

3. Catat  tanggapanmu pada lembar jawaban yang tersedia dengan memberikan 

tanda check (√) sesuai keterangan pilihan jawaban. 

 

Keterangan pilihan jawaban: 

STS = Sangat Tidak Setuju  

TS = Tidak Setuju 

S = Setuju 

SS = Sangat Setuju 

 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

Tekun dalam Mengerjakan Tugas 

1 Saya mengerjakan tugas Matematika dengan 

sungguh-sungguh. 

    

2 Saya menyelesaikan waktu tugas Matematika 

dengan tepat 

    

3 Saya tidak terlalu senang dengan pelajaran 

Matematika 

    

Ulet dalam Menghadapi Kesulitan 

4 Jika nilai Matematika saya jelek, saya akan 

terus rajin belajar agar nilai saya menjadi 

baik. 

    

5 Saya akan merasa puas apabila saya dapat 

mengerjakan soal Matematika dengan 

memperoleh nilai baik. 

    



 

 

 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

6 Apabila saya menemui soal yang sulit maka 

saya tidak akan berusaha untuk mengerjakan  

    

Menunjukkan Minat 

7 Saya selalu mendengarkan penjelasan guru 

dengan baik. 

    

8 Saya tidak suka bertanya kepada guru 

mengenai materi yang belum saya pahami. 

    

9 saya selalu menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh guru. 

    

Senang Bekerja Mandiri 

10 Saya selalu mengerjakan sendiri tugas 

Matematika yang diberikan oleh guru 

    

11 Dalam mengerjakan tugas maupun soal 

Matematika saya mencontoh milik teman. 

    

12 Saya dapat menyelesaikan tugas Matematika 

dengan kemampuan saya sendiri. 

    

13 Saya tidak senang mengerjakan tugas 

Matematika bersama dengan teman. 

    

Cepat Bosan pada Tugas-tugas 

14 Saya senang belajar Matematika karena guru 

mengajar dengan menggunakan berbagai 

cara. 

    

15 Saya senang belajar Matematika karena guru 

guru memberikan tugas yang bervariasi. 

    

16 Saya tidak senang belajar Matematika 

dengan cara berkelompok. 

    

Dapat Mempertahankan Pendapatnya 

17 Saya tidak senang jika memberikan pendapat 

dan selalu ditanggapi teman lain. 

    

18 Jika ada pendapat yang berbeda, maka saya 

akan menanggapinya. 

    

19 Saya berusaha untuk mempertahankan 

pendapat saya saat diskusi. 

    



 

 

 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

Tidak Mudah Melepas Hal yang Diyakini 

20 Saya tidak mudah terpengaruh dengan 

jawaban teman. 

    

21 Saya tidak yakin dapat memperoleh nilai 

terbaik karena tugas-tugas Matematika jarang 

saya kerjakan dengan baik. 

    

22 Setiap saya mengerjakan soal Matematika, 

saya mempunyai target nilai minimal 

tertinggi di atas rata-rata karena saya yakin 

dapat mengerjakan seluruh soalnya dengan 

benar. 

    

Senang Memecahkan Masalah Soal 

23 Saya tertantang untuk mengerjakan soal-soal 

Matematika yang dianggap sulit oleh teman. 

    

24 Saya tidak senang jika mendapat tugas dari 

guru. 

    

25 Saya sangat bersemangat bekerja kelompok 

dalam menyelesaikan tugas-tugas berupa soal 

cerita atau masalah yang membutuhkan 

jawaban penyelesaian 

    



 

 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS KONTROL 

 

Judul Penelitian : Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning Berbasis 

Literasi Digital Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas IV SDN Mangkura I Makassar 

Satuan Pendidikan :  UPT SPF SDN Mangkura I Makassar 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Peneliti :  Andi Windayani 

Observer :   

     

A. Petunjuk:  

1. Kami mohon, kiranya bapak/ibu memberikan penilaian pengamatan 

aktivitas siswa.  

2. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon bapak/ibu 

memberikan tanda ceklis ( ) pada kolom penilaian yang sesuai dengan 

penilaian bapak/ibu.  

B. Skala penilaian:  

1 = Tidak sesuai  

2 = Cukup sesuai  

3 = Sesuai  

4 = Sangat sesuai  

Pertemuan     :  

Hari/Tanggal  :  

No DeskrMatematikai Aktivitas Siswa 
Penilaian 

4 3 2 1 

A . Kegiatan pendahuluan 

1 Memberi salam, mengajak berdoa, dan mengecek 

kehadiran siswa  

        

2 Membuka pelajaran dengan apersepsi          

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan         



 

 

 

dicapai  

B. Kegiatan inti 

1 Menjelaskan materi yang akan dipelajari          

2 Mengatur dan mengarahkan siswa ketika memberi 

tugas  

        

3 Membawa siswa dalam diskusi dan melakukan 

pengarahan  

        

4 Mengajak siswa untuk merenungkan materi yang 

telah dipelajari  

        

C. Kegiatan penutup 

1 Membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran          

2 Memberikan apresiasi sebagai penguatan          

3 Memotivasi siswa untuk belajar dan mengingatkan 

untuk menjaga kesehatan  

        

4 Menutup pembelajaran dengan menyanyikan lagu 

nasional dan berdoa  

        

Saran dan komentar:  

 

 

 

Makassar, ................................2022  

                                                                                  Observer  

  

  

 

                                                                               ------------------------------  

 

 

 

 

 



 

 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING BERBASIS LITERASI 

DIGITAL (KELAS EKSPRIMEN) 

 

Judul Penelitian : Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning Berbasis 

Literasi Digital Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas IV SDN Mangkura I Makassar 

Satuan Pendidikan :  UPT SPF SDN Mangkura I Makassar 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Peneliti :  Andi Windayani 

Observer :   

 

A. Petunjuk:  

1. Kami mohon, kiranya bapak/ibu memberikan penilaian pengamatan 

aktivitas siswa.  

2. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon bapak/ibu 

memberikan tanda ceklis ( ) pada kolom penilaian yang sesuai dengan 

penilaian bapak/ibu.  

B. Skala penilaian:  

1 = Tidak sesuai  

2 = Cukup sesuai  

3 = Sesuai  

4 = Sangat sesuai  

Pertemuan     :  

Hari/Tanggal  :  

No DeskrMatematikai Aktivitas Siswa 
Penilaian 

4 3 2 1 

A . Kegiatan pendahuluan 

1 Memberi salam, mengajak berdoa, dan mengecek 

kehadiran siswa  

        



 

 

 

2 Membuka pelajaran dengan apersepsi          

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai  

        

B. Kegiatan inti 

1 Mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan 

akademik dan karakteristiknya.  

        

2 Menyampaikan tujuan materi yang akan dipelajari 

dan memotivasi siswa untuk belajar.  

        

3 Membagikan materi bacaan yang akan dipelajari.          

4 Mengatur dan mengarahkan siswa ketika memberi 

tugas  

        

5 Membawa siswa dalam diskusi dan melakukan 

pengarahan  

    

6 Mengajak siswa untuk merenungkan materi yang 

telah dipelajari  

    

C. Kegiatan penutup 

1 Membimbing siswa dalam kelompoknya 

menyimpulkan pembelajaran  

        

2 Memotivasi siswa untuk belajar dan mengingatkan 

untuk menjaga kesehatan  

        

3 Menutup pembelajaran dengan mennyanyikan lagu 

nasional dan berdoa  

        

Saran dan komentar:  

 

 

Makassar, ................................2022  

                                                                                  Observer  

  

  

                                                                               ------------------------------ 



 

 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA KELAS KONTROL 

 

Judul Penelitian : Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning Berbasis 

Literasi Digital Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas IV SDN Mangkura I Makassar 

Satuan Pendidikan :  UPT SPF SDN Mangkura I Makassar 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Peneliti :  Andi Windayani 

Observer :   

 

A. Petunjuk:  

1. Kami mohon, kiranya bapak/ibu memberikan penilaian pengamatan 

aktivitas siswa.  

2. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon bapak/ibu 

memberikan tanda ceklis ( ) pada kolom penilaian yang sesuai dengan 

penilaian bapak/ibu.  

B. Skala penilaian:  

1 = Tidak sesuai  

2 = Cukup sesuai  

3 = Sesuai  

4 = Sangat sesuai  

Pertemuan     :  

Hari/Tanggal  :  

No DeskrMatematikai Aktivitas Siswa 
Penilaian 

4 3 2 1 

A . Kegiatan pendahuluan 

1 Menjawab salam, berdoa, absensi, tepuk PPK dan 

menyanyikan lagu wajib nasional.  

        

2 Menjawab  dan mendengarkan apersepsi yang 

diberikan oleh guru  

        



 

 

 

3 Mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dicapai          

B. Kegiatan inti 

1 Menyimak dan mendengarkan materi yang akan 

dipelajari  

        

2 Mengerjakan tugas secara mandiri lalu bergabung 

dengan teman kelompoknya untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan.  

        

3 Melakukan diskusi dan mempresentasikan hasil 

diskusi.  

        

C. Kegiatan penutup 

1 Membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran          

2 Mengerjakan tugas penilaian          

3 Menutup pembelajaran menyanyikan lagu nasional 

dan  berdoa  

        

Saran dan komentar:  

 

 

 

Makassar, ..................................2022  

                                                                                  Observer  

  

  

                                                                               ------------------------------  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LEMBAR VALIDASI MODEL PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING 

BERBASIS LITERASI DIGITAL (KELAS EKSPRIMEN) 

  

Petunjuk:  

1. Mohon berilah tanda centang ( )) pada indikator SB= Sangat Baik, B= Baik, 

K= Kurang, dan SK= Sangat Kurang. Berdasarkan penilaian Bapak/Ibu terkait 

Model Pembelajaran Blended Learning Berbasis Literasi Digital.  

2. Mohon berilah saran terkait hal yang menjadi kekurangan Model 

Pembelajaran Blended Learning Berbasis Literasi Digital.  

No 
Aspek Yang 

Dinilai 
Kriteria 

Penilaian 
Saran  

SB B K SK 

A Kolaboratif  1. Pengelompokan siswa, 

berdiskusi dan 

bekerjasama dalam 

memecahkan masalah.  

          

2. Mempresentasikan hasil 

diskusi memecahkan 

masalah.  

          

B Materi  1. Kesesuaian tujuan 

pembelajaran dengan 

standar kompetensi dasar  

          

2. Materi terorganisir dengan 

baik  

          

3. Kalimat mudah difahami            

4. Kesesuaian penggunaan 

bahasa dengan tingkat 

perkembangan mental 

siswa  

          

Kesimpulan:  

Makassar,                        2022  

                                                             Validator,  

  

 

                                                                                     Dr. Andi Husniati, M.Pd.  



 

 

 

LEMBAR VALIDASI OBSERVASI TERHADAP AKTIVITAS GURU 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN 

 

Petunjuk:  

1. Mohon berilah tanda centang ( )) pada indikator SB= Sangat Baik, B= Baik, 

K= Kurang, dan SK= Sangat Kurang. Berdasarkan penilaian Bapak/Ibu 

terkait lembar observasi aktivitas guru dalam proses pembelajaran.  

2. Mohon berilah saran terkait hal yang menjadi kekurangan lembar observasi 

aktivitas guru dalam proses pembelajaran.  

No 
Aspek Yang 

Dinilai 
Kriteria 

Penilaian 
Saran  

SB B K SK 

A Format  1. Lembar observasi 

mudah difahami 

          

2. Petunjuk pengisian 

lembar observasi 

dinyatakan dengan jelas  

          

3. Alternatif pengisian 

lembar observasi 

mudah difahami 

          

B Isi  1. Secara umum 

mencakup keseluruhan 

kegiatan pembelajaran   

          

2. Kriteria kegiatan yang 

diamati dinyatakan 

dengan jelas  

          

3. Aktivitas siswa termuat 

dalam RPP  

          

4. Aktivitas siswa 

tergambar pada lembar 

observasi  

          

C Penggunaan 

Bahasa  

1. Bahasa mudah difahami           

2. Sesuai dengan 

Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia 

(PUEBI)  

          

Kesimpulan:  

Makassar,                        2022  

                                                             Validator,  

  

                                                                                     Dr. Andi Husniati, M.Pd.  



 

 

 

LEMBAR VALIDASI OBSERVASI TERHADAP AKTIVITAS SISWA 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN  

  

Petunjuk:  

1. Mohon berilah tanda centang ( )) pada indikator SB= Sangat Baik, B= Baik, 

K= Kurang, dan SK= Sangat Kurang. Berdasarkan penilaian Bapak/Ibu 

terkait lembar observasi aktivitas guru dalam proses pembelajaran.  

2. Mohon berilah saran terkait hal yang menjadi kekurangan lembar observasi 

aktivitas guru dalam proses pembelajaran 

No 
Aspek Yang 

Dinilai 
Kriteria 

Penilaian 
Saran 

SB B K SK 

A  Format  1. Lembar observasi mudah 

difahami  

          

2. Petunjuk pengisian 

lembar observasi 

dinyatakan dengan jelas  

          

3. Alternatif pengisian 

lembar observasi mudah 

difahami 

          

B  Isi  1. Secara umum mencakup 

keseluruhan kegiatan 

pembelajaran   

          

2. Kriteria kegiatan yang 

diamati dinyatakan 

dengan jelas  

          

3. Aktivitas siswa termuat 

dalam RPP  

          

4. Aktivitas siswa 

tergambar pada lembar 

observasi  

          

C  Penggunaan 

Bahasa  

1. Bahasa mudah difahami           

2. Sesuai dengan Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI)  

          

Kesimpulan:  

Makassar,                        2022  

                                                             Validator,  

  

 

                                                                                     Dr. Andi Husniati, M.Pd.  



 

 

 

LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN TES HASIL BELAJAR 

(SOAL PRETEST DAN POSTTEST)  

 

 

Petunjuk:  

1. Mohon berilah tanda centang ( )) pada indikator SB= Sangat Baik, B= Baik, 

K= Kurang, dan SK= Sangat Kurang. Berdasarkan penilaian Bapak/Ibu 

terkait tes hasil belajar soal Pretest-Posttest  

2. Mohon berilah saran terkait hal yang menjadi kekurangan tes hasil belajar 

soal  

Pretest-Posttest  

No  
Aspek Yang  

Dinilai  
Kriteria  

Penilaian  
Saran  

SB  B  K  SK  

A  Indikator 

Soal  

1. Kesesuaian dengan 

indikator  

          

2. Kesesuaian dengan level            

3. Kesesuaian dengan butir 

soal  

          

B  Isi  1. Penggunaan bahasa 

sesuai  

          

2. Bahasa yang digunakan 

komunikatif  

          

3. Mudah dipahami            

C  Tingkat  

Kesulitan   

1. Bervariasi sesuai dengan 

level kognitif  

          

2. Kesesuaian dengan 

alokasi waktu  

          

3. Kesesuaian dengan 

pengalaman sehari-hari 

siswa.  

          

D  Penggunaan 

Bahasa  

1. Alokasi waktu yang 

digunakan sesuai dengan 

jumlah dan kesulitan soal  

          

Kesimpulan:  

 Makassar,                        2022  

                                                             Validator,  

  

 

                                                                                     Dr. Andi Husniati, M.Pd.  



 

 

 

LEMBAR VALIDASI ANGKET MOTIVASI BELAJAR TERHADAP 

MODEL PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING BERBASIS 

LITERASI DIGITAL 

  

Petunjuk:  

1. Mohon berilah tanda centang ( )) pada indikator SB= Sangat Baik, B= Baik, 

K= Kurang, dan SK= Sangat Kurang. Berdasarkan penilaian Bapak/Ibu 

terkait angket motivasi  belajar.  

2. Mohon berilah saran terkait hal yang menjadi kekurangan angket motivasi  

belajar siswa.  

No 
Aspek Yang 

Dinilai 
Kriteria 

Penilaian 
Saran 

SB B K SK 

A  Format  1. Pertanyaan dalam 

angket motivasi belajar 

mudah difahami  

          

2. Petunjuk pengisian 

angket dinyatakan 

dengan jelas  

          

3. Alternatif  pengisian 

angket mudah difahami  

          

B  Isi  1. Pertanyaan yang 
diajukan berkaitan 
dengan motivasi 
menggunakan Model 
Pembelajaran Blended 
Learning Berbasis 
Literasi Digital 

          

C  Penggunaan 

Bahasa  

1. Bahasa mudah difahami            

2. Sesuai dengan Pedoman 
Umum Ejaan Bahasa  

Indonesia (PUEBI)  

          

Kesimpulan:  

Makassar,                        2022  

                                                             Validator,  

  

 

                                                                                     Dr. Andi Husniati, M.Pd.  



1 AMZ 1 1 3 1 3 2 1 4 1 3 2 1 4 1 3 2 1 4 1 1 4 3 1 1 2 51

2 AAB 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 4 1 1 4 40

3 ARR 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 1 2 2 4 41

4 BPI 4 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 1 2 2 3 68

5 DAR 4 1 4 1 1 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2 3 1 1 1 49

6 MFW 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 4 1 1 2 38

7 MKKA 4 1 2 1 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 1 3 4 1 1 2 50

8 MAPS 4 1 2 1 1 4 2 3 1 1 4 2 3 1 1 4 2 3 1 1 2 1 1 1 4 51

9 AU 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 32

10 MD 4 1 2 1 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 1 2 4 1 1 4 57

11 MDR 1 1 4 1 1 4 3 2 1 1 4 3 2 1 1 4 3 2 1 1 4 4 1 1 4 55

12 MFR 1 4 3 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 4 2 1 4 4 1 46

13 MRN 4 1 2 1 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 1 1 3 1 1 1 49

14 MSK 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 4 54

15 PEP 3 2 4 2 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 3 4 2 2 4 52

16 PCAQ 3 2 3 2 3 2 2 1 1 3 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 4 4 2 2 4 55

17 RAG 4 1 2 1 1 3 4 2 1 1 3 4 2 1 1 3 4 2 1 1 3 4 1 1 4 55

18 MTP 4 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 4 2 1 1 4 48

19 RS 1 4 2 2 3 3 1 4 4 3 3 1 4 4 3 3 1 4 4 2 1 2 2 1 3 65

20 DSM 1 3 3 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 3 3 3 3 56

21 IR 1 2 3 2 2 4 2 4 3 2 4 2 4 3 2 4 2 4 3 2 2 3 1 2 1 64

22 KLLC 1 2 3 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 2 4 4 2 2 1 62

23 NJAUF 1 2 4 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 50

24 NKT 4 2 2 2 1 4 1 4 4 1 4 1 4 4 1 4 1 4 4 2 4 2 2 2 4 68

25 NFA 3 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 4 2 2 4 68

26 SA 4 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 56

27 AAS 4 3 4 3 3 1 2 3 4 3 1 2 3 4 3 1 2 3 4 3 3 3 3 3 2 70

28 ANS 4 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 4 2 3 2 1 51

29 AZ 3 3 3 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 3 1 2 3 3 3 69

30 AKD 4 1 4 1 3 2 4 4 2 3 2 4 4 2 3 2 4 4 2 1 1 1 1 1 1 61

Nilai Pretest Motivasi Belajar Kelas Kontrol

Kelas IV-A

No. Nama Nilai Total



1 AMZ 1 2 3 2 1 4 3 3 4 4 1 3 2 1 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 1 71

2 AAB 1 2 1 2 1 2 4 4 2 3 4 1 2 1 2 4 4 4 4 3 2 4 3 2 4 66

3 ARR 1 2 2 1 1 1 3 3 4 4 1 2 1 1 1 3 2 3 4 4 4 4 4 4 1 61

4 BPI 4 2 3 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 1 3 72

5 DAR 4 4 1 3 1 2 2 2 3 4 2 1 3 1 2 2 4 3 4 4 4 3 3 3 2 67

6 MFW 4 3 1 2 1 1 4 4 4 3 3 1 2 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 73

7 MKKA 4 3 2 3 2 1 4 4 4 3 3 2 3 2 1 4 2 1 4 4 3 4 4 4 3 74

8 MAPS 1 2 1 4 2 3 3 3 4 4 1 1 4 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 1 71

9 AU 1 2 1 1 1 1 3 3 4 4 1 1 1 1 1 3 2 3 4 4 4 4 4 4 1 59

10 MD 4 3 3 2 1 3 3 3 3 4 2 3 2 1 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 2 74

11 MDR 1 3 1 4 3 2 4 4 4 4 4 1 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 83

12 MFR 1 2 1 1 2 1 4 4 4 4 1 1 1 2 1 4 4 2 3 4 4 4 4 3 1 63

13 MRN 4 3 3 2 1 3 4 4 4 4 3 3 2 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 82

14 MSK 3 3 2 3 2 1 4 4 4 3 4 2 3 2 1 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 76

15 PEP 3 3 3 1 1 2 2 2 3 4 3 3 1 1 2 2 4 4 3 2 3 4 4 4 3 67

16 PCAQ 1 2 3 2 2 1 3 3 4 4 1 3 2 2 1 3 2 3 4 4 4 4 4 4 1 67

17 RAG 4 3 1 3 4 2 4 4 4 4 2 1 3 4 2 4 4 4 1 2 3 4 4 4 2 77

18 MTP 4 3 1 2 3 2 4 4 4 3 4 1 2 3 2 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 79

19 RS 1 3 3 3 1 4 3 3 1 1 3 3 3 1 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 70

20 DSM 1 2 1 2 3 1 3 1 2 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 4 4 3 4 3 1 60

21 IR 1 3 2 4 2 4 2 2 4 4 3 2 4 2 4 2 2 3 1 3 2 3 1 2 3 65

22 KLLC 1 2 3 4 1 2 4 4 4 4 2 3 4 1 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 2 74

23 NJAUF 1 3 1 2 3 1 3 3 2 1 4 1 2 3 1 3 3 2 2 4 2 3 2 2 4 58

24 NKT 4 4 1 4 1 4 3 3 4 2 2 1 4 1 4 3 4 2 3 1 3 4 3 3 2 70

25 NFA 3 4 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 2 72

26 SA 4 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 78

27 AAS 4 4 3 1 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 72

28 ANS 4 3 2 1 2 2 4 4 3 4 2 2 1 2 2 4 3 3 4 4 3 4 2 3 2 70

29 AZ 3 3 1 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 2 2 2 3 3 2 3 4 1 75

30 AKD 4 4 3 2 4 4 3 1 2 3 1 3 2 4 4 3 1 3 4 3 1 1 2 2 1 65

Nilai Posttest Motivasi Belajar Kelas Kontrol

Kelas IV-A

No. Nama Hasil Belajar Total
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