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ABSTRAK 

Di suatu lembaga pendidikan yang bersifat formal seperti Madrasah, 
keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari hasil belajar siswa dalam prestasi 
belajarnya. Kualitas dan keberhasilan belajar siswa sangat dipengaruhi oleh 
kemampuan dan ketepatan guru memilih dan menggunakan metode maupun media 
pengajaran. Umumnya, lembaga pendidikan Islam terkhusus guru Matematika harus 
selalu berorientasi pada penggunaan media yang bervariasi dalam meningkatkan 
keefektifan siswa dalam belajar. Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Penerapan 
Media Benda Asli Pada Mata Pelajaran Matematika Terhadap Hasil Belajar Siswa 
Kelas III di Madrasah Ibtida’iyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana penerapan media 
benda asli pada mata pelajaran Matematika kelas III B di Madrasah Ibtidaiyah 
Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang? 2) Bagaimana hasil belajar siswa sebelum 
dan sesudah diterapkan media benda asli pada mata pelajaran Matematika kelas III B 
di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang? 3) Apakah ada 
pengaruh penerapan media benda asli terhadap hasil belajar siswa sebelum dan 
sesudah diterapkan pada mata pelajaran Matematika kelas III B di Madrasah 
Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang? 

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian eksperimen dengan pendekatan 
kuantitatif. Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini, penulis hanya 
mengambil kelas III B sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 27 siswa 
berdasarkan stratified random sampling. Tekhnik pengumpulan data penelitian ini 
menggunakan observasi, tes (pre-test dan post-test), dan dokumentasi. Analisis data 
untuk mengambil kesimpulan menggunakan rumus tes “t” untuk sampel kecil yang 
saling berhubungan. 

Adapun hasil penelitian ini yaitu hasil observasi menunjukkan bahwa 
penerapan media benda asli pada mata pelajaran Matematika tergolong baik. Hasil 
belajar siswa pada pos-test mengalami peningkatan skor mean jika dibandingkan 
dengan pre-test yaitu 57 (pre-test) meningkat menjadi 72 (post-test). Sedangkan 
untuk uji perbandingan didapatkan kesimpulan setelah membandingkan besarnya t 
yang diperoleh dalam perhitungan(t�	= 16,23) dan besarnya t yang tercantum pada 
tabel t (t�.��.�	%	= 2,06) dan  t�.��.		%	= 2,78) maka dapat diketahui bahwa t�  lebih 
besar dari pada t�	 ; yaitu 16,23>2,78. Jadi, karena t� lebih besar dari pada t�	 maka 
hipotesa nihil yang diajukan ditolak, ini berarti bahwa ada pengaruh penerapan media 
benda asli terhadap hasil belajar siswa kelas III di Madrasah Ibtidaiyah 
Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.1 

Matematika adalah ilmu dari segala ilmu, artinya banyak disiplin ilmu yang 

dalam kajiannya membutuhkan matematika. Ilmu ini memiliki peranan yang sangat 

penting dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai bentuk simbol, rumus, dalil, 

ketetapan, maupun konsep digunakan untuk membantu perhitungan, pengukuran, 

penilaian dan penaksiran. 

Matematika juga merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua 

jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan 

matematika diajarkan di taman kanak-kanak secara informal. Belajar matematika 

merupakan suatu syarat cukup melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya. Karena 

dengan belajar matematika, kita akan belajar bernalar secara kritis, kreatif, dan aktif. 

Matematika merupakan ide-ide abstrak yang berisi simbol-simbol.2 

                                                           
1 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. 13 
2 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 

2013), hlm. 183 
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Dalam proses pembelajaran, guru yang mengajar dan murid yang diajar dan 

yang diajarkan adalah mata pelajaran atau satuan pendidikan tertentu. Mata pelajaran 

tersebut salah satunya adalah Matematika. Matematika merupakan satuan pendidikan 

yang membimbing dan melatih murid belajar untuk berhitung, menambah, 

mengurangi, membagi, dan mengalikan. Proses berhitung tersebut disebut 

Matematika. 

Guru dalam hal mengajar, harus memiliki keahlian sebagai guru. Salah 

satunya adalah mampu memberikan motivasi atau minat, meningkatkan keinginan 

anak didik dalam belajar di sekolah. Karena itu guru harus memiliki benar tentang 

tujuan mengajar, secara khusus memilih dan menentukan metode mengajar sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai, memahami bahan pelajaran sebaik mungkin 

dengan menggunakan sumber, cara memilih, menentukan, dan menggunakan media, 

cara membuat tes, cara membuat huruf atau tulisan, dan cara membaca yang baik dan 

benar serta berpengetahuan dan memiliki pengatahuan tentang alat-alat evaluasi 

pengajaran.3 

Peradaban manusia berubah dengan pesat karena ditunjang oleh adanya peran 

serta matematika yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. 

Pengetahuan dan keterampilan matematika merupakan salah satu hal yang harus 

dimiliki siswa agar mampu berpikir, bersikap, dan berbuat demi mencapai 

keberhasilan hidup sehari-hari di masyarakat. 

                                                           
3 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 116 
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Pada umumnya matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang 

diminati siswa, karena kebanyakan dari materi matematika bersifat abstrak. Tujuan 

pembelajaran matematika di sekolah adalah untuk mengembangkan sikap, pola fikir 

logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif, dan efisien, serta bisa menerapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Tercapainya tujuan diatas merupakan tolak ukur keberhasilan dalam proses 

pembelajaran. Kenyataan di lapangan mutu pendidikan matematika diduga telah 

tergolong memprihatinkan yang ditandai dengan rendahnya nilai rata-rata matematika 

siswa di sekolah lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai mata pelajaran lainnya. 

Hal ini disebabkan penguasaan konsep dasar matematika masih kurang antara lain 

dalam memahami rumus, dan konteks kehidupan yang nyata dengan ilmu 

matematika. 

Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang sangat penting adalah 

metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. 

Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media 

pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek yang harus 

diperhatikan dalam memilih media pembelajaran antara lain tujuan pembelajaran, dan 

karakteristik siswa. Adapun fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat 

bantu mengajar guru. 

Salah satu taktik untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan 

menggunakan media pembelajaran yang dapat membuat siswa-siswi mengerti dengan 
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materi yang disampaikan. Salah satu media yang dapat digunakan untuk proses 

belajar mengajar Matematika adalah media benda asli. 

Media benda asli merupakan benda yang sebenarnya membantu pengalaman 

nyata peserta didik dan menarik minat dan semangat belajar siswa. Dengan 

menggunakan media benda asli akan memberikan rangsangan yang amat penting bagi 

siswa untuk mempelajari berbagai hal terutama menyangkut pengembangan 

keterampilan.4 

Penelitian di Madrasah Ibtida’iyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang 

ini dilatar belakangi oleh pelajaran Matematika merupakan pelajaran pokok dan 

dianggap sulit sehingga diperlukan pemahaman yang cukup untuk melakukan 

pengajaran yang telah diberikan apalagi untuk anak kelas III MI. Jadi untuk 

mengaktifkan siswa-siswi dalam proses pembelajaran Matematika dibutuhkan alat 

bantu atau media untuk mengaktifkan dan membuat siswa menjadi lebih paham atas 

materi yang disampaikan oleh gurunya. Hal lain yang melatar belakangi penelitian di 

Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin ini adalah rendahnya hasil belajar siswa 

terhadap mata pelajaran Matematika. 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai “Pengaruh Penerapan 

Media Benda Asli pada Mata Pelajaran Matematika terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas III di Madrasah Ibtida’iyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang” 

                                                           
4 Daryanto, Media Pembelajaran Perannanya sangat penting dalam mencapai tujuan 

pembelajaran, (Yogyakarta: Gava media, 2013), hlm. 29 
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B. PERMASALAHAN  

1. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis menemukan 

beberapa identifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Siswa masih kurang menguasai konsep pelajaran matematika yang berupa 

rumus, dan konteks yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Banyaknya siswa yang tidak fokus ketika proses pembelajaran 

berlangsung, seperti masih adanya siswa yang ribut di kelas karena 

metode yang dipakai guru selalu monoton dan siswa kurang tertarik 

dengan tidak menggunakan media, jika hanya menggunakan buku paket 

saja. 

c. Dengan penggunaan media dalam proses pembelajaran dapat 

membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa sehingga hasil belajar 

siswa menjadi lebih baik. 

2. Batasan Masalah 

Agar masalah tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari sasaran serta lebih 

terarah, dan tujuannya dapat tercapai, maka penulis membatasi masalah sebagai 

berikut: 

a. Penerapan media yang dimaksud adalah penerapan media benda asli yang 

dipakai dalam proses mengajar mata pelajaran Matematika sub bahasan dan 

materi pengukuran (memilih alat ukur yang sesuai dengan benda yang diukur, 

membaca dan menulis tanda waktu) dan pecahan (mengenal pecahan sederhana, 
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mengenal dan menulis lambang pecahan, membandingkan pecahan) di Madrasah 

Ibtida’iyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang. 

b. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar yang dilihat dari hasil tes mata 

pelajaran Matematika kelas III B di Madrasah Ibtida’iyah Hidayatussalikin Air 

Itam Pangkalpinang. 

c. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas III B di Madrasah Ibtida’iyah 

Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang. 

3. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini terarah maka 

penulis memberikan rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya adalah: 

a. Bagaimana Penerapan Media benda asli pada mata pelajaran Matematika kelas III 

B di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam pangkalpinang? 

b. Bagaimana hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan media benda asli 

pada mata pelajaran Matematika kelas III B di Madrasah Ibtidaiyah 

Hidayatussalikin Air Itam pangkalpinang? 

c. Apakah ada pengaruh penerapan media benda asli terhadap hasil belajar siswa 

sebelum dan sesudah diterapkan pada mata pelajaran Matematika kelas III B di 

Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang? 
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C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Media benda asli pada mata pelajaran 

Matematika kelas III B di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam 

pangkalpinang. 

b. Untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

diterapkan media benda asli pada mata pelajaran Matematika kelas III B di 

Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam pangkalpinang. 

c. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penerapan media benda asli terhadap 

hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan pada mata pelajaran 

Matematika kelas III B di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam 

Pangkalpinang. 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi guru dalam 

meningkatkan kreativitas dalam mengajar dan menarik bagi siswa. 

b. Bagi Siswa 

Bagi siswa, untuk meningkatkan kerjasama siswa dan meningkatkan hasil belajar 

siswa khususnya pada mata pelajaran Matematika. 
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c. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan wawasan 

dalam ilmu pengetahuan serta dapat menyingkapi secara professional kondisi 

nyata di Madrasah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan uraian singkat tentang hasil penelitian terdahulu, 

yang dilakukan para mahasiswa yang berkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan penulis. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, penulis belum menemukan 

topik penelitian yang sama dengan topik penelitian yang ingin penulis lakukan. 

Namun ada penelitian yang memiliki kemiripan, yakni: 

Skripsi yang ditulis oleh Apriani (2009) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

dengan judul “Pelaksanaan pendekatan pendidikan Matematika Realistik Indonesia 

terhadap hasil belajar Materi Bangun Datar di kelas V Madrasah Ibtidaiyah Nurul 

Yaqin Palembang” bahwa subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V. Untuk 

memperoleh data yang akurat maka mengumpulkan data dengan observasi, 

wawancara, angket dan dokumentasi. Pelaksanaan pendekatan pendidikan 

Matematika realistik pada materi bangundatar di kelas V Madrasah Ibtidaiyah Nurul 

Yaqin Palembang dapat dikatakan berhasil. Pada siklus pertama nilai tertinggi 95 

terendah 45, siklus kedua tertinggi 96 terendah 50, siklus ketiga tertinggi 97 terendah 

52. Jadi, pelaksanaan pendekatan pendidikan Matematika terhadap hasil belajar 
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materi bangun datar di kelasa V MI Nurul Yaqin Palembang terdapat pengaruh yang 

signifikan.5  

Skripsi yang ditulis oleh Zaimawati (2014) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

dengan judul ”Pengaruh Metode Mengajar Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa pada 

mata pelajaran Matematika di SMP Negeri 1 Pemulutan Kecamatan Pemulutan 

Kabupaten Ogan Ilir” bahwa subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII yang 

berjumlah 35 orang. Untuk memperoleh data yang akurat maka mengumpulkan data 

dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Hal ini terbukti dari hasil 

perhitungan korelasi product moment yang hasil keseluruhan bahwa 

0.325<0,635>0,418, artinya semakin  baik metode mengajar guru yang diterapkan 

pada siswa, maka semakin baik hasil belajar yang dicapai siswa. Ia juga mengatakan 

bahwa metode mengajar guru sangat tepat dalam pembelajaran dan hasil belajar siswa 

pun semakin baik, sehingga metode mengajar guru merupakan salah satu metode 

belajar yang paling relevan. Dengan metode mengajar guru materi yang akan 

disampaikan akan dipahami siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa.6  

Skripsi yang ditulis oleh Susanti (2013) dengan judul ”Penerapan Metode 

Diskusi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Matematika 

Kelas XII MA. AR-RIYADH Palembang” bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

metode diskusi terlibat adanya perubahan aktivitas pada siswa, yang perlu 
                                                           

5 Apriani, Pelaksanaan pendekatan pendidikan Matematika Realistik Indonesia terhadap 
Hasil Belajar Materi Bangun Datar di kelas V Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yaqin Palembang, 
(Palembang: Perpustakaan IAIN Raden Fatah Palembang, 2009), hlm. 59, t.d 

6 Zaimawati, Pengaruh Metode Mengajar Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa pada mata 
pelajaran Matematika di SMP Negeri 1 Pemulutan Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, 
(Palembang: Perpustakaan IAIN Raden Fatah Palembang, 2014), hlm. 47, t.d 
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diperhatikan bahwa sebaiknya dalam pemilihan metode disesuaikan dengan isu bahan 

pelajaran dan apabila metode tersebut sudah sesuai makna guru berupaya untuk 

menerapkannya. Peningkatan jumlah dan persentase siswa yang aktif dalam 

pembelajaran. Dan rumus yang digunakan product moment. Berdasarkan uraian dan 

analisa data maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis data menunjukkan pada 

siklus sebesar 69,50%. Pada siklus kedua ketuntasan belajar meningkat menjadi 

88,57%.7 

Skripsi yang ditulis oleh Dina Maryana (2010) dengan judul ”Upaya Guru 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Group 

Investigation (Studi kasus di Kelas V MIN Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten 

Muara Enim)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Group Investigation memiliki dampak positif dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa yang ditandai dengan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus 

yaitu pada siklus I (51,85%) dan siklus II (92,60%). Penerapan model pembelajaran  

Group Investigation mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan minat 

belajar siswa dalam pelajaran Matematika, hal ini bisa ditunjukkan dengan rata-rata 

hasil jawaban siswa yang menyatakan tertarik dan berminat atas penerapan model 

pembelajaran Group Investigation, sehingga mereka termotivasi untuk belajar. 

                                                           
7 Susanti, Penerapan Metode Diskusi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Matematika Kelas XII MA. AR-RIYADH Palembang, (Palembang: Perpustakaan IAIN 
Raden Fatah Palembang, 2013), hlm. 72, t.d 
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Penerapan model pembelajaran Group Investigation ini efektif dalam meningkatkan 

hasil belajar Matematika.8 

Skripsi yang ditulis oleh Idi Nurahman (2010) dengan judul ”Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Murid pada Pelajaran Matematika melalui Metode 

Jarimatika di Kelas II MIN Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim”. 

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa sebelum menggunakan metode jarimatika, 

hasil belajar siswa masih rendah, persentase ketuntasan belajar hanya 9,09 % dan 

rata-rata 2,0 sedangkan aktivitas dan pemahaman siswa pada pelajaran Matematika 

penjumlahan dan pengurangan masih sangat kurang. Pada tindakan yang dilakukan 

telah terjadi peningkatan yang signifikan, pada siklus I terlihat bahwa persentase 

ketuntasan belajar 54,54 % dan rata-rata 2,72 atau hanya 12 orang siswa dari 22 

siswa. Sedangkan pada siklus II terlihat bahwa persentase ketuntasan belajar 68,18% 

dan rata-rata 3,04 atau baru 15 orang siswa. Pada siklus III meningkat signifikan, 

persentase ketuntasan belajar 81,81 % dan rata-rata 3,09 atau 18 orang siswa dari 22 

siswa kelas II Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim. Penggunaan 

metode jarimatika telah terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran Matematika sub penjumlahan dan pengurangan. Hal ini ditunjukkan 

pada hasil penelitian pada siklus I, siklus II, siklus III.9  

                                                           
8 Dina Maryana, Upaya Guru Meningkatkan Hasil BelajarMatematika Melalui Model 

Pembelajaran Group Investigation (Studi kasus di Kelas V MIN Bitis Kecamatan Gelumbang 
Kabupaten Muara Enim). Skripsi Kualifikasi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, ( Palembang: 
Perpustakaan IAIN Raden Fatah Palembang, 2010), hlm 78, t.d. 

9 Idi Nurahman, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Murid pada Pelajaran Matematika 
Melalui Metode Jarimatika di Kelas II MIN Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim, 
(Palembang: Perpustakaan IAIN Raden Fatah Palembang, 2010), hlm. 80, t.d.   
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Kajian diatas, memang hampir semuanya meneliti tentang pengaruh 

penerapan  media pada pembelajaran Matematika terhadap hasil belajar tetapi yang 

membedakan penelitian tersebut dengan judul skripsi yang penulis angkat ialah 

bentuk penerapan media itu sendiri pada mata pelajaran Matematika. Dan tempat 

penelitiannya. Atas pertimbangan tersebut kemudian penulis memutuskan untuk 

meneliti secara langsung keadaan sebenarnya dilapangan seperti apa. Penulis 

menetapkan judul penelitian ini sebagai judul skripsi yaitu: Pengaruh Penerapan 

Media Benda Asli pada Mata Pelajaran Matematika Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang. 

E. Kerangka Teori 

1. Pengertian Media Benda Asli 

a. Pengertian Media 

Kata media berasal dari bahasa latin Medium yang secara harfiah dapat 

diartikan sebagai perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Adapun media  

secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar.10 

Media sebagai alat bantu yang berguna dalam kegiatan belajar mengajar, yang 

dapat mewakili sesuatu yang tidak dapat disampaikan oleh guru dalam menggunakan 

                                                           
10 Kasinyo Harto, Desain Pembelajaran Agama Islam untuk Sekolah dan Madrasah,(Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012), hlm. 127   
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kata-kata atau kalimat. Pada intinya, alat bantu atau media pendidikan meliputi segala 

sesuatu yang dapat membantu proses penyampaian tujuan pendidikan.11 

b. Pengertian Media Benda Asli 

Menurut Mulyani Sumantri dan Johar Permana menyatakan bahwa media 

benda asli merupakan benda yang sebenarnya membantu pengalaman nyata peserta 

didik dan menarik minat dan semangat belajar siswa. Media benda asli juga termasuk 

media atau sumber yang dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk 

mempermudah proses pembelajaran.12 

c. Langkah-Langkah Penggunaan Media Benda Asli 

Adapun langkah-langkah panggunaan media benda asli sebagai berikut:13 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Guru menginstruksikan apa yang akan dikerjakan pada proses 

pembelajaran. 

3) Guru memperlihatkan benda asli dan menunjukkan bentuknya kepada 

peserta didik. 

4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memegang benda asli 

yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

5) Guru melakukan kegiatan tindak lanjut. 

6) Guru melaksanakan evaluasi. 

                                                           
11 Rusmaini, Ilmu Pendidikan, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2011), hlm. 75  
12 R. Ibrahim, Nana Syaodih, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 

117  
13 Muhammad Asri Amin, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 

2013), hlm. 114  
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d. Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah suatu yang diperoleh dalam usaha sadar yang dilakukan 

oleh seseorang atau kelompok dalam pembelajaran. Setelah melakukan usaha dan 

atau setelah mengikuti pembelajaran, maka akan didapat penilaian atau hasil dari 

proses pendidikan. Hasil belajar dapat diartikan sejauh mana daya serap atau 

kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan guru 

dikelas.14 

Hasil Belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan.15 Dan Hasil belajar adalah kompetensi atau 

kemampuan tertentu baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang dicapai atau 

dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar.16
  

e. Matematika 

Matematika  berasal dari bahasa latin manthanein atau mathema yang berarti  

belajar atau hal yang dipelajari. Matematika dalam bahasa Belanda di sebut wiskunde 

atau ilmu pasti, yang kesemuanya berkaitan dengan penalaran. Ciri utama 

Matematika adalah penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep atau pernyataan 

diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya sehingga kaitan antar 

                                                           
14 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 55 
15 Agus Suprijono, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), hlm. 5 
16 Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian hasil belajar peserta didik berdasarkan kurikulum 

2013), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 62 
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konsep atau pernyataan dalam Matematika bersifat konsisten.17 Matematika adalah 

ilmu dari segala ilmu, artinya banyak disiplin ilmu yang dalam kajiannya 

membutuhkan matematika. Ilmu ini memiliki peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari. Berbagai bentuk simbol, rumus, dalil, ketetapan, maupun 

konsep digunakan untuk membantu perhitungan, pengukuran, penilaian dan 

penaksiran. 

Matematika juga merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua 

jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan 

matematika diajarkan di taman kanak-kanak secara informal. Belajar matematika 

merupakan suatu syarat cukup melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya. Karena 

dengan belajar matematika, kita akan belajar bernalar secara kritis, kreatif, dan aktif. 

Matematika merupakan ide-ide abstrak yang berisi simbol-simbol.18 

F. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Kata “variabel” berasal dari bahasa Inggris variable dengan arti “ubahan”, 

“faktor tak tetap”, atau “gejala yang dapat diubah-ubah”.19 Dalam penelitian ini 

terdapat dua variable pokok, yaitu media benda asli sebagai variabel pengaruh, hasil 

belajar siswa sebagai variabel terpengaruh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

sketsa berikut : 

                                                           
17 Departemen Agama RI, Kurikulum 2004 – Standar Kompetensi (Madrasah Ibtidaiyah), 

Cet. Ke-2, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005), hlm. 173  
18 Ahmad Susanto, Teori Belajar..., hlm. 182 
19 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,  (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 36 
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Variabel dalam penelitian ini adalah penerapan media benda asli sebagai 

variabel X dan hasil belajar siswa sebagai variabel Y. 

Sebagaimana tergambar berikut ini: 

 

 

 

 

  

 

Keterangan: 

X : Penerapan Media Benda Asli 

Y : Hasil Belajar Siswa 

2. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan penulisan terhadap variabel penelitian, maka 

penulis menganggap perlu diberikan definisi operasional sebagai berikut: 

a. Variabel pengaruh dalam penelitian ini adalah penerapan Media benda asli 

merupakan benda yang sebenarnya membantu pengalaman nyata peserta didik 

dan menarik minat dan semangat belajar siswa”. Dengan menggunakan media 

benda asli akan memberikan rangsangan yang amat penting bagi siswa untuk 

mempelajari berbagai hal terutama menyangkut pengembangan keterampilan 

pada mata pelajaran Matematika. 

Variabel 

Y X 

Hasil Belajar 
Siswa 

Penerapan Media 
Benda Asli 
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b. Variabel terpengaruh adalah Hasil belajar, yaitu penguasaan materi pengajaran, 

pemahaman atau keterampilan yang dikembangkan melalui mata pelajaran, 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. 

Pengertian tentang hasil belajar sebagaimana diuraikan di atas dan dipertegas 

oleh Kunandar yang menyatakan bahwa Hasil belajar merupakan kompetensi 

atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang 

dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. 

Adapun Hasil belajar siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang 

dicapai dari suatu kegiatan yang hasil atau nilainya diambil dari tes berupa soal, 

yang diberikan sebelum diterapkan media benda asli (pre-test) dan diberikan 

setelah diterapkan media benda asli (post-test) dimana tes yang diberikan peneliti 

berupa soal yang sama antara soal pre-test dengan soal post-test. 

G. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu fenomena 

atau pertanyaan penelitian yang dirumuskan setelah peneliti mengkaji suatu teori-

teori.20 Hipotesis penelitian ini adalah: 

Ha :  Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan media benda asli pada 

mata pelajaran Matematika terhadap hasil belajar siswa kelas III di Madrasah 

Ibtida’iyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang. 

                                                           
20 Saipul Annur, Metodologi Penelitian Pendidikan Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif, 

(Palembang: Noer Fikri Offset, 2014), hlm. 66  
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Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan media benda asli 

pada mata pelajaran Matematika terhadap hasil belajar siswa kelas III di 

Madrasah Ibtida’iyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang. 

H. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian 

eksperimen (experimental method). Penelitian ekperimen adalah metode penelitian 

yang dapat menguji secara benar hipotesis yang menyangkut hubungan sebab-akibat. 

Rancangan penelitian studi eksperimen ini diambil karena peneliti langsung 

berpartisipasi dalam proses penelitian, mulai dari awal sampai dengan berakhirnya 

penelitian. Peneliti juga langsung mengajarkan mata pelajaran Matematika tentang 

materi pengukuran dan pecahan dengan menerapkan media benda asli. 

Penelitian ini adalah penelitian Pre-Eksperimental Design (nondesigns) 

dikatakan pre-eksperimental design, karena desain ini belum merupakan sungguh-

sungguh, karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap 

terbentuknya variabel dependen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel 

dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dapar 

terjadi, karena tidak adanya variabel kontrol, dan sampel tidak dipilih secara random. 

Adapun penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan penelitian eksperimen 

One-Group Pretest-Posttest Design, desain ini terdapat Pretest sebelum diberi 
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perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akur, karena dapat 

membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan.21 

2. Populasi Dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdri atas: obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.22  

Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah siswa – siswi Madrasah 

Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang dari kelas I – VI yang berjumlah 

394 orang siswa. Mengingat besarnya jumlah populasi dan keterbatasan waktu, biaya 

serta tenaga, maka penarikan sampel dilakukan secara acak. Sampel yang diambil 

dalam penelitian ini hanya kelas III B Madrasah Ibtida’iyah Hidayatussalikin Air 

Itam Pangkalpinang yang berjumlah 27 siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

cara stratified random sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kelas, 

adapun jumlah sampel dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010 ), hlm. 109-111 
22 Ibid.,  hlm. 117-118 
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Tabel. 1 
Jumlah sampel 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki – laki Perempuan 

1 III B 15 12 
27 

Jumlah 27 

(Dokumentasi MI Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang tahun ajaran 2015-2016) 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data  

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kuantitatif dan kualitatif. 

1) Data Kuantitatif 

Data Kuantitatif adalah data hasil observasi atau pengukuran yang 

dinyatakan dalam angka-angka. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa 

data yang menunjukkan angka seperti pre-test dan post-test dan yang berkaitan 

dengan permasalahan yang di teliti. 

2) Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data dari hasil observasi atau pengukuran yang 

terdapat dalam sampel dan tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka. Data ini 

diperoleh hasi observasi dan dokumentasi dari pihak sekolah dan berupa kalimat 

meliputi pelaksanaan evaluasi. 

b. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. 

Sumber primer adalah siswa kelas III B, yang menjadi subyek penelitian. Sedangkan 
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sumber data sekunder adalah kepala sekolah, guru tenaga administrasi, buku-buku 

atau literatur dan dokumentasi sekolah yang berhubungan dengan penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan sebagaimana tersebut di atas diperoleh dengan metode: 

a. Metode Observasi  

Secara umum, Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterengan 

(data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yag sedang dijadikan sasaran pengamatan.23 

Metode ini dipergunakan untuk mengadakan pengamatan secara langsung ke tempat  

lokasi penelitian, keadaan wilayah, letak geografis, keadaan sarana dan prasarana 

serta kondisi pada saat proses pelaksanaan pembelajaran di Madrasah Ibtida’iyah 

Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang. 

b. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mengumpulakan data tentang Madrasah 

Ibtida’iyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang. Seperti: keadaan guru dan 

tenaga administrasi, keadaan siswa, dan keadaan sarana dan prasarana. 

c. Metode Tes 

 Metode tes digunakan untuk mengukur kemampuan individu siswa. Serta 

peningkatan nilai siswa sebelum dan sesudah mendapat perlakuan, pada kelas 

                                                           
23 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2012), 

hlm. 76 
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eksperimen. Jenis test yang diberikan kepada siswa berupa pilihan ganda sebanyak 10 

soal. 

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Mengadakan Pre-Test 

Tes yang diberikan kepada siswa sebelum mereka mengikuti program 

pembelajaran. Soal-soal dalam pre-test berfaedah sebagai bahan perbandingan 

dengan hasil post-test setelah siswa mengikuti program pembelajaran. 

2) Mengadakan Post-Test (Evaluasi) 

Jika pre-test diberikan sebelum mengikuti proses pembelajaran, maka 

post-test diberikan setelah siswa mengikuti proses pembelajaran dan yang 

diberikan pada post-test adalah soal yang sama dengan soal yang diberikan 

pada pre-test. 

5. Teknik Analisis Data 

Terlebih dahulu data dikumpulkan, kemudian direkapitulasi, selanjutnya di 

analisis dengan deskriptif kuantitatif, yaitu dengan cara membahas, menjabarkan, 

menguraikan dan mencari hubungan-hubungan masalah yang telah dianalisa 

kemudian ditarik kesimpulannya secara deduktif. 

Analisa pada penelitian ini menggunakan rumus statistik tes “t” untuk dua 

sampel kecil (N kurang dari 30), sedangkan ke dua sampel kecil itu satu sama lain 

mempunyai pertalian atau hubungan. Adapun rumus yang digunakan yaitu:24 

                                                           
24 Anas Sudijono, Pengantar Statistik..., hlm. 305 
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a. Mencari D (Difference = Perbedaan) antara skor Variabel I dan skor variabel 

II. Jika variabel I (variabel X) dan skor Variabel II (variabel Y), maka D = X-

Y 

b. Menjumlahkan D, sehingga diperoleh ∑D 

c. Mencari Mean dari Difference dengan rumus �= Mean of Difference = Nilai 

rata-rata Hitung dari beda atau selisih antara skor Variabel I dan Variabel II 

�=  = Mean of Difference   � = 
∑�  

d. Menguadratkan D, setelah itu lalu dijumlahkan sehingga diperoleh ∑�� 

e. Mencari Deviasi standar dari Difference 	�� yang dapat diperoleh dengan 

rumus: 

��
��	�∑��� 	�	�∑� ��

 

� =	Number Of Case = Jumlah Subjek yang kita teliti 

f. Mencari Standard Error dari Mean of Diffencce yaitu 

��� = �� !" #"	$##%#	(Standar Kesesatan) dan mencari Mean of 

Differnce yang dapat diperoleh dengan rumus:   &'()=
���√��+ 

g. Mencari	�, dengan rumus:  

-.�	 /��0/�
 

h. Memberikan interpretasi terhadap” �,” 

1) Df (Degress of Freedom) atau df (Derajat Bebas) = (N - 1) 
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2) Berkonsultasi pada tabel nilai “t” taraf signifikan 5 % dan 1 % 

i. Menarik kesimpulan hasil penelitian. 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah mengatahui secara keseluruhan isi dari skripsi ini maka 

disusun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan, berisikan  latar belakang masalah, 

permasalahan (yang terdiri dari: identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan 

masalah), tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, variabel 

penelitian, definisi operasional, hipotesis penelitian, metodologi penelitian (yang 

terdiri dari: jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data), dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah berisikan tentang landasan teori yang digunakan sebagai 

landasan berfikir dan menganalisis data yang berisikan pengertian media 

pembelajaran, Jenis-jenis media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media, pengertian media benda asli, 

langkah-langkah media benda asli, kelebihan dan kelemahan media benda asli, 

pengertian belajar dan hasil belajar, faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, 

hubungan media pembelajaran dengan hasil belajar, pengertian dan materi 

Matematika. 

Bab ketiga adalah Gambaran umum Madrasah Ibtida’iyah Hidayatussalikin 

Air Itam Pangkalpinang, yang berisikan sejarah Berdiri Madrasah Ibtida’iyah 

Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang, identitas madrasah, visi dan misi 
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madrasah, tujuan madrasah, keadaan guru, administrasi, dan keadaan siswa, dan 

keadaan sarana prasarana. 

Bab keempat adalah merupakan bab khusus menganalisa data, serta akan 

menjawab dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian. 

Bab lima merupakan bab penutup yang berupa kesimpulan dan saran sebagai 

paparan akhir hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian, Jenis-Jenis dan Manfaat Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin Medium yang secara harfiah dapat 

diartikan sebagai perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Adapun media  

secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar.25 

Media adalah semua bentuk perantara (perangkat) untuk menunjang 

tercapainya kompetensi dasar yang dibelajarkan yang dapat memberikan rangsangan 

kepada alat indera, digunakan untuk menyebarkan idea atau informasi untuk 

disampaikan kepada penerima sehingga pesan-pesan yang disampaikan dapat 

diterima dengan jelas, mudah dimengerti dan konkret.26 

Media adalah alat yang bisa merangsang siswa supaya terjadi proses belajar 

dan media juga diartikan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar dan setiap 

materi pelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi.27  

Dari berbagai pengertian media dapat disimpulkan bahwa media adalah alat 

bantu untuk menyampaikan bahan ajar dalam proses pembelajaran yang dapat 

                                                           
25 Kasinyo Harto, Desain Pembelajaran Agama Islam untuk Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012),  hlm. 127   
26 Masnur Muslich, Melaksanakan PTK Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), hlm. 114-115  
27 Nur Hamiyah dan Muhammad Jauhar, Strategi Belajar Mengajar di Kelas (Jakarta: Prestasi 

Pustaka, 2014), hlm. 260 
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membuat siswa – siswi  menjadi lebih bersemangat dan memungkinkan seseorang 

memperoleh dan membentuk kompetensi keterampilan dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran adalah upaya secara sistematis yang dilakukan guru untuk 

mewujudkan proses pembelajaran secara efektif dan efisien yang dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.28 Pembelajaran juga dapat diartikan suatu 

proses komunikasi antara pendidik, peserta didik, dan bahan ajar dan Suatu 

komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar tanpa bantuan sarana penyampaian 

pesan atau media yang digunakan. Dengan demikian media pembelajaran adalah 

sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan suatu pesan pembelajaran secara 

efektif dan efisien. 

Penggunaan media dalam pembelajaran dapat mengaktifkan komunikasi antar 

pendidik, siswa – siswi dalam kegiatan belajar mengajar, dapat juga memberikan 

pengalaman yang bermakna kepada siswa - siswi, dan bisa memberikan pengalaman 

yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan mandiri di kalangan siswa - siswi. 

Dalam dunia pendidikan, seorang guru yang hendak mengajarkan suatu materi 

kepada peserta didik dituntut menggunakan media sebagai alat bantu. Dan 

penggunaan media dalam pembelajaran pun dapat membantu anak dalam 

memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa – siswi nya. Penggunaan media 

dalam pembelajaran juga dapat mempermudah siswa - siswi dalam memahami 

sesuatu yang abstrak.    

                                                           
28 Zainal Aqib, Model – Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif), 

(Bandung: Yrama Widya, 2013), hlm. 66  
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2. Jenis - Jenis Media Pembelajaran 

Media atau sumber belajar secara garis besarnya, terdiri atas dua jenis yaitu: 

1) Media atau sumber belajar yang dirancang, yaitu media dan sumber belajar 

yang secara khusus dirancang dan dikembangkan sebagai komponen sistem 

instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat 

formal. 

2) Media atau sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu media dan sumber 

belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan 

keberadaannya yang ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran. 

Klasifikasi jenis media bisa dilihat dari jenisnya, daya liputnya, bahan, serta 

cara pembuatannya. 

a. Dilihat dari jenisnya, media dibagi menjadi: 

1) Media auditif 

Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan 

suara saja, seperti radio, cassette recorder, piringan hitam. Media ini 

tidak cocok untuk orang tuli atau yang mempunyai kelainan dalam 

pendengaran. 

2) Media Visual 

Media yang dapat memberikan rangsangan-rangsangan visual atau 

media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media ni 

menampilkan gambar diam seperti film rangkai, film bingkai, foto, 
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gambar atau lukisan, dan cetakan. Ada pula yang menampilkan gambar 

atau simbol yang bergerak seperti film bisu, dan film kartun. 

3) Media Audiovisual 

Media Audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan 

unsur gambar. Media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena 

mencakup kedua jenis media. 

b. Sedangkan dilihat dari daya liputnya, media dibagi menjadi: 

1) Media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini 

tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat menjangkau jumlah 

anak didik yang banyak. Contohnya: televisi dan radio. 

2) Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Media 

ini biasanya membutuhkan tempat dan ruang yang khusus. Contohnya: 

film dan sound slide. 

3) Media untuk pengajaran individual. Media ini digunakan hanya untuk 

seorang diri. Contohnya: modul berprogram dan pengajaran melalui 

komputer. 

c. Sedangkan dilihat dari bahan pembuatannya, media dibagi menjadi: 

1) Media sederhana, Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh, 

harganya murah, pembuatannya mudah, dan penggunaannya tidak 

sulit. 
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2) Media kompleks, Media ini bahan dan alat pembuatannya sulit 

diperoleh, sulit membuatnya, penggunaannya perlu keterampilan, dan 

harganya mahal.29 

3. Manfaat Media Pembelajaran 

Secara umum manfaat media pembelajaran adalah: 

a. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis 

b. Pembelajaran lebih jelas dan menarik. 

c. Proses pembelajaran lebih interaksi. 

d. Efisiensi waktu dan tenaga. 

e. Meningkatkan kualitas hasil belajar. 

f. Menumbuhkan sikap positif belajar terhadap proses pembelajaran. 

g. Meningkatkan peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. 

h. Memperjelas penyajian pesan ( tidak verbalis ) 

i. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Seperti Objek bisa 

besar atau kecil, Objek bisa cepat atau lambat, gerak yang terlalu lambat 

atau terlalu cepat, dan lainnya.30 

j. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan 

sumber belajar. 

k. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori, dan kinestetiknya. 

                                                           
29 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), hlm. 124-126 
30 Kasinyo Harto, Desain Pembelajaran..., hlm. 130 
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l. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama.31 

Berdasarkan manfaat media diatas, dapat dijelaskan bahwa media dalam 

proses pembelajaran mempunyai manfaat yang sangat besar, karena media tidak 

hanya menumbuhkan sikap positif  dan motivasi dalam proses pembelajarn tapi 

peserta didik juga dilatih untuk lebih mencermati, menganalisa dan melakukan 

kegiatan yang ada dengan aktivitas yang lebih inovatif dalam proses pembelajaran. 

4. Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam Pemilihan Media 

Dibawah  ini beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih media 

yang tepat, yaitu:32 

a. Jenis kemampuan yang akan dicapai, sesuai dengan tujuan pengajaran. 

Sebagaimana diketahui, bahwa tujuan pengajaran itu menjangkau daerah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Bila akan memilih media pengajaran, 

perlu dipertimbangkan seberapa jauh media terebut mengembangkan 

kemampuan atau prilaku yang terkandung dalam rumusan tujuan yang akan 

dicapai. 

b. Kegunaan dari berbagai jenis media itu sendiri, setiap jenis media 

mempunyai nilai kegunaan sendiri-sendiri. Hal ini harus dijadikan bahan 

pertimbangan dalam memilih jenis media yang akan digunakan. 

                                                           
31 Daryanto, Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting Dalam mencapai Tujuan 

Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2013), hlm. 5 
32 R. Ibrahim, Nana Syaodih, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 

120 
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c. Kemampuan guru menggunakan suatu jenis media, kesederhanaan 

pembuatan dan penggunaan media sering menjadi faktor penentu bagi guru 

dalam pemilihan media. 

d. Keluwesan atau Fleksibilitas dalam penggunaannya, dalam memilih media 

harus dipertimbangkan faktor keluwesan atau fleksibilitas, dalam arti 

seberapa jauh media tersebut dapat digunakan dengan praktis dalam 

berbagai situasi dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. 

e. Kesesuaian dengan alokasi waktu dan sarana pendukung yang ada. Salah 

satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media ialah 

seberapa jauh penggunaan media tersebut masih sesuai dengan alokasi 

waktu yang tersedia bagi pengajaran yang bersangkutan. 

f. Ketersediannya. Media yang terbaik tidak tersedia sehingga guru memilih 

media yang lain karena media tersebut sudah tersedia atau mudah 

menyediakannya. 

g. Biaya. Guru biasanya mencari media yang murah atau ekonomis, sehingga 

media yang paling ampuh tapi mahal jarang digunakan. 

B. Media Benda Asli 

Dalam proses pembelajaran, benda asli dapat digunakan sebagai media. Media 

Benda Asli adalah media atau sumber belajar yang secara spesifik dikembangkan 

sebagai komponen sistem instruksional untuk mempermudah proses pembelajaran. 

Benda asli mempunyai kegunaan yang unik. Ada banyak cara dimana keikutsertaan 

siswa dapat didorong dengan benda tersebut. Ketika keahlian khusus dibutuhkan 
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untuk pengoperasian atau penggunaan benda asli, sebuah peragaan menjadi penting. 

Bentuk-bentuk asli yang dipilih untuk pengajaran sebaiknya dibedakan berdasarkan 

tujuan benda tersebut digunakan. 33 

Menurut Mulyani Sumantri dan Johar Permana menyatakan bahwa media 

benda asli merupakan benda yang sebenarnya membantu pengalaman nyata peserta 

didik dan menarik minat dan semangat belajar siswa.34 Dengan menggunakan media 

benda asli akan memberikan rangsangan yang amat penting bagi siswa untuk 

mempelajari berbagai hal terutama menyangkut pengembangan keterampilan tertentu 

dan di mana siswa akan menggunakan atau memperagakan pelajaran yang telah 

mereka dapat dikehidupan sehari-hari.  

Jadi, dapat disimpulkan media benda asli adalah benda yang sebenarnya yang 

diamati secara langsung oleh panca indera dengan cara melihat, mengamati,dan 

memegangnya secara langsung tanpa melalui alat bantu.  

Benda asli meliputi makhluk hidup dan benda tak hidup, adapun makhluk 

hidup yang masih hidup itu berupa: hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan lain 

lain. Sedangkan benda tak hidup berupa: radio, pesawat terbang, jam, dan lain-lain.35 

Dalam mempergunakan media benda asli untuk tujuan pengajaran, guru hendaknya 

mempertimbangkan hal-hal berikut: benda-benda atau makhluk hidup apakah yang 

mungkin dimanfaatkan di kelas secara efisien, bagaimana caranya agar semua benda 

                                                           
33 Yuhdi Munadi, Media Pembelajaran, (Jakarta: REFERENSI, 2013), hlm. 107  
34 R. Ibrahim, Nana Syaodih, Perencanaan..., hlm. 117  
35 Ahmad rohani, Media Instruksional Edukatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 19  



 

45 
 
 

itu bersesuaian terhadap pola belajar siswa, dan dari mana sumbernya untuk 

memperoleh benda-benda itu.36 

C. Langkah-langkah Media Benda Asli 

Adapun langkah-langkah panggunaan media benda asli sebagai berikut:37 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Guru menginstruksikan apa yang akan dikerjakan pada proses pembelajaran. 

3. Guru memperlihatkan benda asli dan menunjukkan bentuknya kepada peserta 

didik. 

4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memegang benda asli yang 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

5. Guru melakukan kegiatan tindak lanjut. 

6. Guru melaksanakan evaluasi. 

D. Kelebihan dan Kelemahan media benda asli 

Kelebihan media benda asli  yang tercakup adalah sebagai berikut:  

1. Dapat membantu guru dalam menjelaskan suatu materi kepada siswa – siswi. 

2. Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari situasi yang 

nyata. 

3. Dapat melatih keterampilan siswa menggunakan alat indera. 

 

                                                           
36 Nana Sudjana, Ahmad Rivai, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 

hlm. 196  
37 Muhammad Asri Amin, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 

2013), hlm. 114  
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4. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. 

5. Dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. 

Kelemahan media benda asli yang tercakup adalah sebagai berikut: 

1. Tidak selalu memberikan gambaran obyek yang seharusnya. 

2. Biaya yang diperlukan untuk mengadakan berbagai obyek nyata tidak sedikit. 

Membawa siswa ke berbagai tempat di luar sekolah yang terkadang memiliki 

resiko.38 

E. Pengertian Belajar, dan Hasil Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Bell – Gredler (1986) menyatakan belajar sebagai proses perolehan berbagai 

kompetensi, keterampilan, dan sikap.39 

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti, 

bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat tergantung pada 

proses belajar yang dialami siswa baik ketika ia berada di sekolah maupun di 

lingkungan rumah atau keluarganya sendiri.40 

Belajar adalah merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil 

atau tujuan dan Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari pada itu, 

                                                           
38 R. Ibrahim, Nana Syaodih,  Perencanaan..., hlm. 119 
39 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 

49  
40 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 63   
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yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan 

perubahan kelakuan.41  

Belajar adalah proses proses perubahan prilaku berkat pengalaman dan 

latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang 

menyangkut pengatahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap 

aspek organisme atau pribadi.42 

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses atau suatu kegiatan dalam perubahan tingkah laku baik yang menyangkut 

pengatahuan, keterampilan, maupun sikap dalam setiap jenis jenjang pendidikan. 

2. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil Belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan.43  Hasil belajar adalah  kompetensi atau 

kemampuan tertentu baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang dicapai atau 

dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar.44 

Hasil belajar adalah suatu yang diperoleh dalam usaha sadar yang dilakukan 

oleh seseorang atau kelompok dalam pembelajaran. Setelah melakukan usaha dan 

atau setelah mengikuti pembelajaran, maka akan didapat penilaian atau hasil dari 

proses pendidikan. Hasil belajar dapat diartikan sejauh mana daya serap atau 

                                                           
41 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 36   
42 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi..., hlm. 10   
43 Agus Suprijono, Cooperative..., hlm. 5 
44 Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian hasil belajar peserta didik berdasarkan kurikulum 

2013), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.62 
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kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan guru 

dikelas.45 

Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah 

mengikuti sutau kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut 

kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol.46   

Jadi, hasil belajar adalah suatu yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti 

suatu kegiatan proses pembelajaran yang menimbulkan perubahan kemampuan siswa 

baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik setelah mengikuti proses belajar 

mengajar. 

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil beajar digolongkan menjadi tiga 

macam, yaitu: 

1. Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yaitu keaadaan / kondisi jasmani dan 

rohani siswa. Dan meliputi beberapa aspek yaitu: aspek fisiologis, dan apek 

psikologis. 

2. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di sekitar 

siswa yaitu lingkungan sekolah, lingkunagan keluarga, dan lingkungan 

masyarakat. 

                                                           
45 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 55 
46 Fajri Ismail, Evaluasi Pendidikan, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2014), hlm. 38 
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3. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar 

siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran.47 

Faktor-faktor yang mempengaruhi sangat berkaitan antara satu sama yang 

lain. Karena faktor-faktor tersebut muncullah siswa – siswi yang berprestasi tinggi, 

dan berprestasi rendah atau gagal sama sekali. Dalam hal ini, seorang guru yang 

kompeten dan profesional diharapkan mampu mengantisipasi kemungkinan-

kemungkinan munculnya kelompok siswa yang menunjukkan gejala kegagalan 

dengan berusaha mengetahui dan mengatasi faktor yang menghambat proses belajar 

mereka. 

G. Hubungan Media Pembelajaran Dengan Hasil Belajar 

Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan dalam suatu proses 

pembelajaran adalah pemilihan media pembelajaran yang tepat. Menurut Hamalik 

media belajar merupakan semua alat yang dapat digunakan untuk membantu siswa - 

siswi melakukan perbuatan belajar, sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efektif 

dan efisien. Dengan bantuan berbagai media, maka pelajaran akan lebih menarik, 

menjadi konkret, mudah dipahami, hemat waktu dan tenaga, dan hasil belajar lebih 

bermakna. 

Menurut Levied an Lentz (1982), media pembelajaran yang tepat dapat 

membawa keberhasilan belajar dan mengajar di kelas, yaitu: 

1. Fungsi penggunaan media 
                                                           

47 Muhibbin Syah, Psikologi..., hlm. 145  



 

50 
 
 

2. Fungsi aktif, yaitu dapat menggugah emosi dan sikap siswa 

3. Fungsi kognitif, yaitu memperlancar tujuan untu memahami dan mengingat 

informasi atau pesan yang terkandung dalam media. 

4. Fungsi compensations, yaitu dapat mengakomodasi siswa yang lemah dan 

lambat dalam menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan 

dengan teks atau secara verbal.48 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

secara tidak langsung sangat berperan dalam meningkatkan proses pembelajaran 

untuk menigkatkan hasil belajar siswa. Hal ini juga guru sangat berperan penting 

karena keterampilan guru dalam menyajikan media pembelajaran harus bervariatif 

sehingga tidak menimbulkan rasa bosan terhadap siswa dalam proses pembelajaran. 

Alasan – alasan mengapa media pembelajaran dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa, yaitu: 

1. Alasan yang pertama yaitu berkenaan dengan manfaat media pembelajaran itu 

sendiri, antara lain: 

a. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa shingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar siswa - siswi. 

b. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami oleh 

siswa – siswi dan memungkinkan siswa – siswi menguasai tujuan 

pembelajaran dengan baik. 

                                                           
48 Oemar Hamalik, Kurikulum..., hlm. 51  
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c. Metode mengajar akan lebih bervariasi tidak semata-mata komunikasi verbal 

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

tidak kehabisan tenaga dalam menyampaikan setiap materi pelajaran. 

d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengar 

uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, dan lain-lain. 

2. Alasan kedua yaitu sesuai dengan taraf berpikir siswa. Dimulai dari taraf berfikir 

yang abstrak menuju yang konkret, sebab dengan adanya media pengajaran hal – 

hal yang abstrak dapat dikonkretkan dan hal-hal yang kompleks dapat 

disederhanakan juga. 

Itulah beberapa alasan mengapa media pembelajaran dapat meningkatkan 

keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar. 

H. Pengertian Matematika 

Matematika  berasal dari bahasa latin manthanein atau mathema yang berarti  

belajar atau hal yang dipelajari. Matematika dalam bahasa Belanda di sebut wiskunde 

atau ilmu pasti, yang kesemuanya berkaitan dengan penalaran. Ciri utama 

Matematika adalah penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep atau pernyataan 

diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya sehingga kaitan antar 

konsep atau pernyataan dalam Matematika bersifat konsisten.49  

                                                           
49 Departemen Agama RI, Kurikulum 2004 – Standar Kompetensi (Madrasah Ibtidaiyah), 

Cet. Ke-2, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005), hlm. 173  
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Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam penyelesaian 

masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.50 

Jadi, dapat disimpulkan matematika adalah satu ilmu dasar dalam kehidupan 

sehari-hari yang merupakan bahasa simbolis dan universal yang memungkinkan 

manusia berpikir, mencatat dan mengkomunikasikan ide mengenai elemen dan 

kuantitas dengan menggunakan cara bernalar induktif atau deduktif, yang 

memudahkan manusia berpikir dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-

hari. 

I. Materi Mata Pelajaran Matematika  

1. Pertemuan pertama 

Standar Kompetensi : Menggunakan pengukuran waktu, 

panjang, dan berat dalam memecahkan 

masalah 

Kompetensi Dasar : Memilih alat ukur sesuai dengan 

fungsinya (meteran, timbangan, atau 

jam) 

Materi Pokok : Menyebutkan jenis alat ukur 

sederhana, Memilih alat ukur yang 

sesuai dengan benda yang diukur. 
                                                           

50 Ahmad Susanto, Teori Belajar..., hlm. 185 
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2. Pertemuan Kedua 

Standar Kompetensi : Menggunakan pengukuran waktu, 

panjang, dan berat dalam memecahkan 

masalah 

Kompetensi Dasar : Menggunakan alat ukur dalam 

pemecahan masalah 

Materi Pokok : Membaca dan menulis tanda waktu 

tepat dan tanda waktu setengah jam. 

3. Pertemuan ketiga 

Standar Kompetensi : Menggunakan pengukuran waktu, 

panjang, dan berat dalam memecahkan 

masalah 

Kompetensi Dasar : Menggunakan alat ukur dalam 

pemecahan masalah 

Materi Pokok : Membaca dan menulis tanda waktu 

seperempat jam, 45 menit,  5 menit.51 

4. Pertemuan keempat 

Standar Kompetensi : Memahami pecahan sederhana dan 

penggunaannya dalam pemecahan 

masalah 

                                                           
51 Tim Bina Karya Guru, Terampil Berhitung Matematika di SD/MI, (Jakarta: Erlangga 2007), 

hlm. 83-91 
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Kompetensi Dasar : Mengenal pecahan sederhana 

Materi Pokok :Mengenal pecahan setengah, 

seperempat, sepertiga dan seperenam. 

5. Pertemuan kelima 

Standar Kompetensi : Memahami pecahan sederhana dan 

penggunaannya dalam pemecahan 

masalah 

Kompetensi Dasar : Mengenal pecahan sederhana 

Materi Pokok : Membaca dan menulis lambang 

pecahan setengah, seperempat, 

sepertiga, dan seperenam. 

6. Pertemuan keenam 

Standar Kompetensi : Memahami pecahan sederhana dan 

penggunaannya dalam pemecahan 

masalah 

Kompetensi Dasar : Membandingkan pecahan 

Materi Pokok : Membandingkan pecahan.52 

 

 

 

                                                           
52 Ibid., hlm. 117-127 
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Materi Pelajaran  

PENGUKURAN 

Dalam kehidupan sehari-hari kalian tentu pernah menggunakan alat-alat ukur. Setiap 

alat ukur mempunyai fungsi yang berbeda. Sebutkan alat ukur apa saja yan pernah 

kamu gunakan, sebutkan juga fungsinya. 

1. Memilih Alat Ukur yang Sesuai Dengan Benda yang Diukur 

a. Alat Ukur Berat 

Perhatikan gambar berbagai macam timbangan berikut ini! 

    

   (a)      (b) 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda dinamakan 

timbangan. Masing-masing timbangan digunakan sesuai dengan jenis barang yang 

ditimbang. Untuk keperluan rumah tangga misalnya, sayuran, gandum, dan lain-lain 

biasanya digunakan timbangan seperti gambar A,  Untuk menimbang berat badan, 

digunakan timbangan berat badan seperti gambar B. 

 



 

56 
 
 

b. Alat Ukur Panjang 

    

(a)      (b)    (c)  

Pernahkah kamu melihat alat ukur panjang seperti pada gambar? Apakah 

kegunaan masing-masing alat ukur panjang itu? 

Penggaris plastik dapat digunakan untuk mengukur panjang garis di bukumu. 

Meteran pita digunakan untuk mengukur panjang kain. Meteran saku digunakan oleh 

tukang bangunan atau tukang kayu saat membuat rumah, yaitu untuk mengukur 

bangunan dan kayu. 

c. Alat Ukur Waktu 

    

(a)                (b) 

Alat pengukur waktu adalah jam seperti gambar A. Dan alat untuk mengukur 

kecepatan adalah stop watch seperti gambar B.53  

                                                           
53 Ibid., hlm 83 
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BAB III 

KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN 

A. Kondisi Objektif MI Hidayatussalikin Air Itam Pangk alpinang 

1. Pendahuluan 

Membangun manusia Indonesia yang sutuhnya sebagaimana yang diamanat 

dalam garis-garis besar haluan negara, dan menjadikan manusia Indonesia yang 

cerdas dan berkepribadian serta berakhlaq mulia sebagai visi pendidikan nasional 

adalah sebuah yang tidak sederhana, tapi merupakan suatu hal yang kompleks. 

Sebagai komponen bangsa yang utama dalam membentuk karakter tersebut adalah 

Pendidikan. 

Pendidikan merupakan fungsi yang diemban oleh institusi-institusi pendidikan 

baik formal maupun non formal dan diantaranya adalah Madrasah sebagaimana yang 

termaktub dalam Sisdiknas ada UU No. 2 Tahun 2003 pasal 17. Madrasah Ibtidaiyah 

sebagai salah satu institusi pendidikan umum berciri khas agama Islam adalah bagian 

sumber daya pendidikan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum adanya 

lembaga pendidikan yang dinamakan sekolah, yang telah memberikan sumbangsih 

yang sangat besar bagi kemajuan dan kecerdasan bangsa Indonesia bukan disaat ini 

tapi sejak zaman kolonial sebelum munculnya sekolah. 

Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang merupakan 

Madrasah yang bergerak dalam pendidikan dasar setingkat SD, telah berperan aktif 

ikut mencerdaskan bangsa di kota pangkalpinag. Madrasah Ibtidaiyah 

Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang berkomitmen untuk menyelenggarakan 
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proses pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik dan terjangkau oleh masyarakat 

penikmat jasa pendidikan. 

2. Kondisi Objektif Madrasah 

Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang berdiri pada 

tahun 1986 dan terletak di Jln. Jl. Depati Hamzah Kelurahan Air Itam Kecamatan 

Bukit Intan Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Madrasah 

ibtidaiyah Hidayatussalikin sekarang dipimpin oleh Kustinawati S.Pd.I.  MI 

Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang merupakan lembaga yang berciri khas ke 

Islaman yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. MI Hidayatussalikin ini 

mempunyai gedung utama yang didalamnya terdiri dari beberapa ruangan, 

diantaranya adalah ruang kepala sekolah, ruang administrasi, ruang guru, dan ruang 

kelas yang terdiri dari 12 lokal. Untuk belajar MI Hidayatussalikin mempunyai 

sebuah lapangan untuk melaksanakan upacara bendera setiap hari senin yang terletak 

di depan bangunan sekolah dan juga dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas olahraga, 

dan memiliki ruang penunjang lainnya, seperti: Mushola, UKS, Perpustakaan, 

Gudang, dan WC. 

3. Identitas Madrasah 

No Identitas Sekolah 

1 Nama Madrasah MI- Hidayatussalikin 

2 No Statistik Madrsah 111219710003 

4 Propinsi Bangka Belitung 
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5 Otonomi Kota Pangkalpinang 

6 Kecamatan Bukit Intan 

7 Desa / Kelurahan Air Itam  

8 Jalan RT/RW Jl. Depati Hamzah RT 04 / RW 01 

9 Faximile - 

10 Kode Pos 33149 

11 Telepon (0717) 4256161 

12 E-mail mishidayatussalikin@dipendikpkp.go.id 

13 Website www.mishidayahtussalikin-pkp.sch.id/ 

14 NPWP Madrasah  00.816.741.3-304.000 

15 Akreditasi B (Baik) 

16 Tahun Akreditasi Tahun 2010 

17 Kegiatan Belajar Mengajar Pagi dan Siang 

18 Bangunan Sekolah Milik Sendiri 

19 Luas Bangunan 1355 M2 

20 Lokasi Bangunan Pemukiman Penduduk 

4. Visi dan Misi Madrasah 

MI Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang mempunyai visi dan misi yang 

sangat signifikan dalam mengajar dan mendidik siswa kearah yang lebih baik. 

Adapun visi dan misi MI Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang adalah sebagai 

berikut: 
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Visi Madrasah 

Berprestasi, Trampil, Berakhlak Mulia yang berdasarkan Iman dan Taqwa 

Misi Madrasah 

1. Meningkatkan Prestasi perolehan nilai rata-rata hasil belajar siswa. 

2. Mengoptimalkan Prestasi siswa  dan keterampilan di bidang Olahraga & 

Seni. 

3. Menerapkan Ahklaqul Karimah serta menegakkan disiplin. 

4. Menerapkan proses belajar mengajar yang bernuansa Islami dalam rangka 

meningkatkan Iman dan Taqwa.     

5. Memberdayakan Program 7K dilingkungan sekolah. 

6. Mengoptimalkan peran fungsi & partisipasi masyarakat melalui Komite 

Sekolah. 

Tujuan Madrasah 

Mengacu pada rumusan VISI dan MISI tersebut diatas, maka tujuan 

pendidikan pada sekolah dirumuskan sebagai berikut : 

1. Berupaya menghasilkan lulusan yang memiliki ragam dan tingkat 

pengetahuan, kemampuan serta keterampilan 

2. Mengembangkan nilai dan sikap yang memungkinkan untuk menjadi 

warga masyarakat dan warga negara yang berbudi pekerti luhur, beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

3. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan mengembangkan sumber 

daya menusia yang mampu bersaing diera Globalisasi 
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4. Peserta didik dapat memecahkan masalah yang di hadapi dalam 

kehidupannya 

Motto Madrasah 

Beriman, Bertaqwa, dan Berprestasi 

5. Keadaan Guru dan Pegawai di MI Hidayatussalikin Air Itam 

Pangkalpinang  

Guru yang ada di MI Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang berjumlah 17 

orang, yang terdiri dari 13 orang guru perempuan, dan 4 guru laki-laki. Sedangkan 

pegawainya ada 5 orang, yaitu 1 orang petugas kebersihan, 1 orang penjaga sekolah, 

2 orang TU, dan 1 orang pustakawan. Untuk lebih jelasnya data dilihat pada tabel 1 

dan 2 dibawah ini: 

Tabel. 2 
Daftar Nama Guru dan Pegawai MI. Hidayatussalikin Air Itam 

Pangkalpinang Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No Nama Jenis Kelamin Pendidikan Terakhir 

1 Zumarti, S.Pd.I. P S1 Keguruan 

2 Riza Umami P SLTA 

3 Harjuni, S.Pd.I. L S1 Keguruan 

4 Supriyati, S.Ag. P S1 Keguruan 

5 Kustinawati, S.Pd.I. P S1 Keguruan 

6 Kurrotul Aini, S.Pd.I. P S1 Keguruan 

7 Siti Habsah, S.Pd.I. P S1 Keguruan 

8 Parinem, A.Ma. P D2 
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9 Nurhayati, S.Pd.I. P S1 Keguruan 

10 Liliek Zuhriana Haniah, 
S.Pd.I. 

P S1 Keguruan 

11 Nur Hikmah P SLTA 

12 Emiliya, S.Pd.I. P S1 Keguruan 

13 Ahmad Firdaus L SLTA 

14 Usman, A.Ma. L D2 

15 Firmansah, S.Pd.I. L S1 Keguruan 

16 Surawati Tanjung, S.Pd. 
SD. 

P S1 Keguruan 

17 Zaleha, S.Ag. P S1 Keguruan 

18 Deska Herlia P SLTA 

19 Warsiyah P SLTA 

20 Mulya, S.E. P Sarjana Ekonomi 

21 Sumedi L SLTA 

22 Abdul Hamid L SLTA 
 Dari data diatas dapat diketahui bahwa guru yang pendidikannya terakhirnya, 

S1 Keguruan 12 orang, Sarjana Ekonomi 1 orang, D2 keguruan 2 orang,  SMA 7 

orang. Dari data diatas dapat dilihat bahwa untuk lulusan guru hanya terdiri dari 14 

orang, dan yang lainnya bukan lulusan dari ilmu keguruan. 
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6. Keadaan Siswa 

 Jumlah siswa berdasarkan data yang diperoleh dari bagian administrasi 

Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang adalah sebagai 

berikut: 

Tabel. 3 
Keadaan siswa MI Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang 

NO Kelas 
Jumlah Siswa 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 I A 20 12 32 

2 I B 14 19 33 

3 II A 25 14 39 

4 II B 22 16 38 

5 III A 23 10 33 

6 III B 15 12 27 

7 IV A 17 15 32 

8 IV B 19 11 30 

9 V A 20 14 34 

10 V B 20 15 35 

11 VI A 17 12 29 

12 VI B 16 16 32 

Jumlah 228 166 394 

Dokumentasi MI Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang 
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7. Tugas Karyawan dan Tugas Lainnya 

1. Unit Tata Usaha ( TU ) 

MI Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang mempunyai tugas yang cukup 

banyak, salah satunya adalah melakukan kegiatan tata persuratan dan kearsifan, 

pengurusan surat, meliputi mencatat, mengarahkan dan mengendalikan surat baik 

surat masuk maupun surat keluar. Tugas umum administrator kantor tata usaha yaitu:  

a. Membantu menyiapkan peralatan yang diperlukan oleh guru dan siswa 

dalam prosess belajar mengajar. 

b. Melaksanakan tugas pokok masing- masing personil sesuai dengan tugas 

yang diberikan oleh pimpinan dengan penuh semangat dan pengabdian. 

Kepala tata usaha mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Mengelolah keuangan sekolah 

b. Menyusun program kerja tata usaha sekolah 

c. Mengurus administrasi ketenagaan dan siswa 

d. Membina dan mengembangkan karir pegawai tata usaha sekolah 

e. Menyusun dan menyajikan data 

f. Menyusun administrasi perlengkapan sekolah 

g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan pengurusan dan 

ketatausahaan secara berkala 

2. Administrasi Kesiswaan 

a. Membuat daftar nama siswa pada bulan Agustus lengkap nomor induknya 

b. Mengisi papan dan mutasi siswa 
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c. Membuat laporan bulanan sekolah 

3. Administrasi Sarana dan prasarana 

Untuk melaksanakan administrasi sarana dan prasarana kepala sekolah 

menunjuk seorang wakil untuk menjalankan kegiatan administrasi sarana prasarana, 

wakil sarana dan prasarana mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Membuat nomor kode kepemilikan barang inventaris 

b. Mengisi buku induk inventaris 

c. Membuat laporan bulanan, tri wulan dan tahunan 

d. Mengisi buku administrasi barang masuk dan keluar 

e. Membuat laporan penghapusan barang inventaris 

8. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana di MI Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang untuk 

tingkat MI cukup memadai. Baik sarana dalam gedung atau ruang belajar mengajar 

seperti perpustakaan, fasilitas olahraga dan sarana lainnya. Untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel. 4 
Sarana dan Prasarana MI Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang 

No Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi 

1 Ruang kelas 12 buah Baik 

2 Perpustakaan 1 buah Baik 

3 Ruang Lab. IPA 1 buah Baik 

4 Ruang Lab. Komputer 1 buah Baik 
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5 Ruang Lab. Bahasa 1 buah Baik 

6 Ruang Pimpinan 1 buah Baik 

7 Ruang Guru 1 buah Baik 

8 Ruang Tata Usaha  1 buah Baik 

9 Ruang Konseling 1 buah Baik 

10 Tempat Ibadah 1 buah Baik 

11 Ruang UKS 1 buah Baik 

12 Meja Siswa 450  buah Baik 

13 Kursi Siswa 450 buah Baik 

14 Lemari 23 buah Baik 

15 Papan Tulis 12 buah Baik 

16 Papan Pengumuman 2 buah Baik 

17 Papan Absen 12 buah Baik 

18 WC Guru 2 buah Baik 

19 WC Siswa 4 buah Baik 

20 Kantin  1 buah Baik 

Dokumentasi MI Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang 
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BAB IV 

HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Proses Pembelajaran 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel dengan satu kelas yaitu 

kelas III B. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan media benda 

asli hubungannya dengan hasil belajar Matematika di Madrasah Ibtidaiyah 

Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang, khususnya kelas III B. Adapun yang 

dilakukan oleh peneliti dalam proses pembelajaran di kelas III B mata pelajaran 

Matematika adalah sebagai berikut:  

a. Deskripsi Pertemuan Pertama 

Sebelum dilakukan kegiatan pembelajaran media benda asli, peneliti 

mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan siswa sehingga siswa di dalam 

kelas menjadi ribut, peneliti pun memindahkan posisi tempat duduk bukan 

seperti biasanya tujuannya agar siswa tidak terlalu ribut dari sebelumnya. 

Kemudian peneliti pun memberikan tes awal (pre-test) dengan tujuan untuk 

mengetahui pengetahuan awal siswa sebelum mempelajari materi dengan 

menggunakan media benda asli. Setelah itu, selesai soal pre-test dikerjakan 

peneliti menjelaskan materi pelajaran pertama yaitu memperkenalkan alat ukur 

sesuai dengan benda yang diukur. Media benda asli yang digunakan peneliti 

adalah timbangan badan, timbangan roti,  jam, meteran, penggaris, stop watch, 

dan meteran pita. Setelah selesai peneliti menjelaskan materi pelajaran, peneliti 
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menanyakan ada yang ingin ditanyakan. Peneliti pun meminta salah satu siswa 

maju ke depan kelas untuk memperkenalkan alat ukur yang digunakan sesuai 

benda yang diukur kepada teman-teman yang lain dengan bimbingan peneliti. 

Selesai menjelaskan materi, peneliti mengadakan post-test. Peneliti membagikan 

soal post-test dimana soal post-test sama dengan soal pre-test. Peneliti 

mengadakan tes akhir (post-test) dengan tujuan untuk mengetahui pengetahuan 

siswa setelah mempelajari materi pembelajaran yang telah dijelaskan peneliti 

dengan menggunakan media benda asli. 

b. Deskripsi Pertemuan Ke dua 

Sebelum dilakukan kegiatan pembelajaran media benda asli, peneliti 

mengajak siswa untuk bernyanyi agar siswa bersemangat sebelum memulai 

pelajaran. Kemudian peneliti pun memberikan tes awal (pre-test), setelah selesai 

mengerjakan soal pre-test, peneliti pun menjelaskan materi pelajaran Pada 

pertemuan kedua media benda asli yang digunakan adalah jam, guru menjelaskan 

cara membaca dan menulis tanda waktu jam (tanda waktu tepat, setengah jam). 

Setelah selesai peneliti menjelaskan materi, peneliti menanyakan kepada siswa 

ada yang ingin ditanyakan, peneliti pun menyuruh dua orang siswa maju kedepan 

kelas untuk menjelaskan materi yang telah disampaikan peneliti. Peneliti 

menyebut waktu jam yang akan dibaca. Satu orang siswa membaca jam, dan satu 

orang siswa nya lagi menulis angka jam tersebut di papan tulis. peneliti pun 

membagikan bintang yang terbuat dari kertas origami untuk di bagikan kepada 

siswa yang maju ke depan. Setelah selesai menjelaskan materi, peneliti pun 



 

69 
 
 

membagikan post-test kepada siswa. Setelah selesai mengerjakan post-test 

peneliti pun menyuruh salah salah satu siswa untuk mengumpulkan semua post-

test yang dikerjakan. 

c. Deskripsi Pertemuan Ke tiga 

Pertemuan ketiga media benda asli yang digunakan guru masih menggunakan 

jam, hanya saja materi yang dijelaskan guru berbeda, pada pertemuan ketiga guru 

menjelaskan bagaimana membaca dan menulis tanda waktu seperempat jam, 

empat puluh lima menit, dan lima menit pada jarum jam. Peneliti mengajak siswa 

untuk bernyanyi, setelah selesai peneliti membagikan soal pre-test kepada siswa, 

selesai mengerjakan pre-test, peneliti menjelaskan materi membaca dan menulis 

tanda waktu seperempat jam, empat puluh lima menit, dan lima menit pada jarum 

jam dengan menggunakan media jam. Di sini peneliti banyak mengalami 

kesulitan, karena banyak siswa yang belum bisa membaca tanda waktu jam 

sampai lima menit pada jarum jam. Peneliti pun menjelaskannya dengan 

membagikan kelas tersebut dalam bentuk barisan tempat duduk, peneliti 

menjelaskan materi tersebut dengan menghampiri siswa perbaris. Sementara 

barisan siswa yang belum dijelaskan, peneliti meminta siswa tersebut untuk 

membaca buku cetaknya. Setelah selesai peneliti  menjelaskan salah satu siswa di 

minta maju  ke depan kelas untuk menjelaskan kembali kepada temannya yang 

lain. Setelah selesai penyampaian materi, penelti pun membagikan soal post-test. 

Selesai soal post-test dikerjakan, peneliti pun meminta salah satu satu siswa 

untuk mengumpulkan soal post-test tersebut. 
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d. Deskripsi Pertemuan Ke empat 

Pada pertemuan ke empat media benda asli yang digunakan yaitu roti, tali, 

kertas, dan apel. Guru menjelaskan materi tentang pecahan yaitu mengenal 

pecahan setengah, seperempat, sepertiga dan seperenam menggunakan media 

yang telah disiapkan. Peneliti membagikan soal pre-test, selesai mengerjakan 

soal pre-test, peneliti menjelaskan materi pelajaran tentang pecahan dengan 

media roti, tali, kertas, apel dan peneliti menjelaskan materi mengenal pecahan 

setengah, seperempat, sepertiga, dan seperenam, pertama peneliti menjelaskan 

menggunakan media roti, roti tersebut dibelah menjadi dua, yaitu mengenal 

pecahan setengah, kedua, peneliti membagikan apel manjadi empat bagian yaitu 

mengenal pecahan seperempat. Ketiga, peneliti membagikan tali menjadi tiga 

bagian yaitu mengenal pecahan sepertiga. Keempat, peneliti memotong ketas 

menjadi enam bagian, yaitu mengenal pecahan seperenam. Setelah selesai 

menjelaskan materi. Peneliti menanyakan kepada siswa ada yang ingin 

ditanyakan, peneliti pun menyuruh salah satu siswa untuk maju kedepan kelas 

dengan dibimbing peneliti. Setelah selesai menjelaskan materi, peneliti 

mengadakan post-test setelah selesai post-test dikerjakan peneliti menyuruh salah 

satu sisa untuk mengumpulkan post-test yang telah dikerjakan. 

e. Deskripsi Pertemuan Ke lima 

Pada pertemuan kelima media benda asli yang digunakan masih sama dengan 

pertemuan keempat, hanya saja materi yang disampaikan berbeda, pada 

pertemuan kelima materinya tentang bagaimana membaca dan menulis lambang 
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pecahan setengah, seperempat, sepertiga, dan seperenam. Peneliti mengajak 

siswa untuk bernyanyi, setelah selesai peneliti memberikan pre-test peneliti 

menjelaskan materi cara membaca dan menulis lambang pecahan setengah, 

sepertiga, seperempat, dan seperenam dengan media yang telah disiapkan. 

setelah selesai menjelaskan materi, peneliti menyuruh tiga orang siswa dengan 

permainan games, siswa yang telah dipilih disuruh maju kedepan kelas, satu 

orang siswa mengambil salah satu media yang telah disiapkan, satu orang siswa 

menulis lambang pecahan di papan tulis, dan satu orang siswa lagi membaca 

pecahan yang di tulis di papan tulis tersebut. Di sini peneliti mengalami kesulitan 

dalam mengajarkan cara membaca pecahan. Jadi, peneliti menyuruh setiap anak 

satu persatu  mendapat giliran ada yang membaca pecahan yang telah ditulis di 

papan tulis. Dan ada juga yang siswa yang menulis pecahannya dengan 

bimbingan peneliti. Setelah selesai menjelaskan materi, peneliti membagian soal 

post-test dan setelah selesai post-test dikerjakan peneliti menyuruh salah satu 

siswa untuk mengumpulkann post-test tersebut. 

f. Deskkripsi Pertemuan Ke enam 

Pertemuan keenam media benda asli yang digunakan guru masih sama dengan 

pertemuan keempat dan kelima hanya saja materi yang disampaikan berbeda, 

kalau pada pertemuan keenam materinya tentang membandingkan pecahan. 

Peneliti membagikan soal pre-test setelah selesai siswa mengerjakan soal pre-test 

peneliti langsung menjelaskan materi dengan media yang telah di siapkan. 

Peneliti menanyakan ada yang ingin ditanyakan, peneliti pun menyuruh dua 
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orang siswa untuk maju ke depan kelas, untuk menjelaskan materi dengan 

menggunakan media yan telah di siapkan,dengan bimbingan peneliti. Setelah 

menjelaskan materi peneliti pun memberikan soal post-test kepada siswa, selesai 

post-test dikerjakan peneliti pun menyuruh salah satu siswa untuk 

mengumpulkann post-test tersebut. 

B. Analisis Data  

1. Data Observasi 

Untuk memperoleh data mengenai bagaimana penerapan media benda asli 

pada mata pelajaran Matematika siswa kelas III B Madrasah Ibtida’iyah 

Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang dilakukan observasi. Yang sebagaimana 

peneliti membuat lembar observasi keaktifan siswa dan keaktifan guru. 

Observasi dilakukan dalam penelitian ini adalah pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Adapun di dalamnya terdapat tujuh indikator kegiatan 

penilaian untuk lembar observasi guru, dan tiga indikator penilaian untuk lembar 

observasi siswa yang telah disesuaikan dengan media benda asli. (terlampir) 

Dari analisis lembar observasi keaktifan siswa terdiri dari 3 indikator yang 

diamati oleh peneliti. Yang indikatornya yaitu: 

a. Siswa memperhatikan penjelasan materi dari guru. 

b. Siswa bersemangat mengerjakan soal. 

c. Siswa tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal. 

Untuk lebih jelas mengenai kegiatan indikator hasil observasi yang dilakukan 

siswa, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 
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Tabel. 5 
Analisis Lembar Aktivitas Siswa 

No Nama Siswa 

Deskripsi Kegiatan Aktifitas 
Siswa 

Skor Kategori 
1 2 3 4 5 6 

1 Aliyah 4 4 3 3 3 4 21 Baik 

2 Arya 
Achmad 

2 4 4 4 3 3 20 Baik 

3 Delima 4 4 4 4 3 3 22 Baik 

4 Dendra. D 2 3 2 4 3 4 18 Cukup Baik 

5 Dita Amelia 4 4 3 3 2 3 19 Cukup Baik 

6 Dyah Sekar 2 - - 4 3 3 12 Kurang Baik 

7 Fito 
Muhammad 

3 3 4 4 3 4 21 Baik 

8 Ghafar 
Pratama 

4 4 2 - 4 3 17 Cukup Baik 

9 Jana Andrean 3 3 4 4 4 3 21 Baik 

10 Juan Aulia 2 4 3 3 4 3 19 Cukup Baik 

11 Maharani 4 3 4 4 2 4 21 Baik 

12 Maichel Bora 4 3 4 4 4 3 22 Baik 

13 Marsendy 2 4 3 3 4 3 19 Cukup Baik 

14 Muhammad 
Adilva 

4 4 4 3 4 4 23 Baik 

15 Muhammad 
Dimas 

4 4 4 4 4 4 24 Baik 

16 Muhammad 
Duta 

4 3 4 2 3 4 20 Baik 

17 Muhammad 
Fauzan 

3 3 4 2 3 2 17 Cukup Baik 
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18 Muhammad 
Juliarza 

4 4 4 4 4 4 24 Baik 

19 Muhammad 
Yusuf 

3 3 3 4 3 4 20 Baik  

20 Najwa 
Helma 

3 - 4 3 4 2 16 Cukup Baik  

21 Noverta 4 4 3 4 3 4 22 Baik 

22 Pauziah 3 4 3 4 3 3 20 Baik 

23 Pitria 3 2 - 4 3 4 16 Cukup Baik 

24 Rena Mailani 4 3 4 4 2 3 20 Baik 

25 Risdika 3 3 2 3 4 3 18 Cukup Baik 

26 Selasi 4 4 4 3 4 4 23 Baik 

27 Zakaria 4 4 4 4 4 4 24 Baik 

 

Keterangan: 

4 = jika semua deskriptor muncul 

3 = jika 2 deskriptor muncul 

2 = jika 1 deskriptor muncul 

1 = jika deskriptor tidak muncul 

Kategori: 

Baik  = 20 – 24 

Cukup Baik  = 15 – 19  

Kurang Baik  = 10 – 14  
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Tabel. 6 
Rekapitulasi observasi aktivitas siswa  

No Kategori Frekuensi Persentase 

1 Baik 17 orang 63% 

2 Cukup Baik 9 orang 33% 

3 Kurang Baik 1 orang 4% 

Jumlah 27 orang 100% 

Berdasarkan tabel data rekapitulasi observasi siswa dapat diketahui bahwa ada 

17 orang siswa (63 %) yang termasuk dalam kriteria baik yaitu siswa yang 

mengerjakan ketiga deskriptor kegiatan, 9 orang siswa (33 %) termasuk dalam 

kriteria cukup baik yaitu siswa yang hanya mengerjakan dua deskriptor kegiatan dan 

1 orang siswa (4 %) yang termasuk dalam kriteria kurang baik yaitu siswa yang 

hanya mengerjakan satu deskriptor kegiatan. Dengan demikian penerapan media 

benda asli pada mata pelajaran Matematika siswa kelas III B di Madrasah Ibtidaiyah 

Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang pada kriteria baik yakni 17 orang siswa (63 

%) dari 27 siswa yang menjadi sampel penelitian ini. 

2. Data Tes 

Peneliti menggunakan metode tes untuk mendapatkan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari nilai 

siswa hasil eksperimen yang peneliti lakukan dalam pembelajaran Matematika. 

Penerapan media benda asli pada mata pelajaran Matematika ini dilakukan 

tanggal 06, 08, 09, 11, 13, 14 April 2015. Proses percobaan dilakukan sebanyak 6 kali 
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pada kelas III B sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah 

disusun oleh peneliti. Sebelum melaksanakan kegiatan proses pembelajaran, peneliti 

melakukan tes terlebih dahulu yaitu (pre-test) sebelum tindakan serta peneliti 

melakukan tes setelah melaksanakan tindakan (post-test) di Madrasah Ibtidaiyah 

Hidayatussalikin. Peneliti memberikan soal tes yang berbentuk pilihan ganda 

sebanyak 10 soal. Adapun butir-butir soal pre-test dan post-test disamakan. Untuk 

memberikan skor hasil jawaban pre-test dan post test siswa pada setiap butir soal 

pilihan ganda terlebih dahulu peneliti membuat bobot penskoran atau acuan 

penskoran. Bobot skor dari seluruh soal jika benar semua maka mendapat skor 100. 

Jadi, skor tertinggi adalah 100 dan skor terendahnya adalah 0 dengan kriteria tidak 

benar jawaban yang diberikan. Pengambilan data ini dilaksanakan di Madrasah 

Ibtidaiyah Hidayatussalikin yang dilaksanakan 06, 08, 09, 11, 13, 14 April 2015. 

Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari 1 kelas yaitu kelas III B berjumlah 27 

siswa. 

Dalam penelitian ini, hasil belajar sebelum diterapkannya media benda asli, 

diambil dari data hasil pre-test (sebelum) diterapakan media benda asli pada mata 

pelajaran Matematika, berikut lampiran hasil belajar siswa tersebut: 
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a. Hasil Pre-Test siswa yang dilakukan 6 kali pertemuan dapat dilihat sebagai 

berikut: 

No Nama Siswa 

Pertemuan Total 
Nilai 

Rata-
rata 

1 2 3 4 5 6 

1 Aliyah 50 40 60 60 60 40 310 52 

2 Arya Achmad 60 70 30 40 70 60 330 55 

3 Delima 50 50 60 60 70 60 350 58 

4 Dendra. D 40 30 60 50 50 60 290 48 

5 Dita Amelia 60 50 70 60 70 40 350 58 

6 Dyah Sekar 60 - - 30 50 70 210 35 

7 Fito Muhammad 50 60 50 60 50 60 330 55 

8 Ghafar Pratama 70 50 60 - 80 50 310 52 

9 Jana Andrean 40 50 60 40 40 60 290 48 

10 Juan Aulia 50 30 50 60 50 40 280 47 

11 Maharani 70 50 80 30 60 50 340 57 

12 Maichel Bora 40 40 60 60 70 40 310 52 



 

78 
 
 

13 Marsendy 70 60 70 50 30 60 340 57 

14 Muhammad 
Adilva 

60 60 70 50 70 70 380 63 

15 Muhammad 
Dimas 

70 60 80 60 80 70 420 70 

16 Muhammad 
Duta 

60 70 60 50 50 70 360 60 

17 Muhammad 
Fauzan 

40 70 50 80 40 50 330 55 

18 Muhammad 
Juliarza 

60 60 70 60 50 80 380 63 

19 Muhammad 
Yusuf 

50 70 60 80 60 60 380 63 

20 Najwa Helma 50 - 60 60 30 70 270 45 

21 Noverta 30 50 70 40 60 60 310 52 

22 Pauziah 70 60 60 70 60 70 390 65 

23 Pitria 80 70 - 50 80 50 330 55 

24 Rena Mailani 60 80 50 80 70 40 380 63 

25 Risdika 80 60 50 60 60 40 350 58 

26 Selasi 70 60 50 50 60 60 350 58 
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27 Zakaria 80 90 80 70 60 80 460 77 

Jumlah N = 27 

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh “skor mentah” hasil belajar siswa 

sebelum diterapkan media benda asli pada mata pelajaran matematika di kelas III B 

Madarasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang. Sebagaimana 

disajikan sebagai berikut: 

52 55 58 48 58 35 55 

52 48 47 57 52 57 63 

70 60 55 63 63 45 52 

65 55 63 58 58 77 

Setelah di dapat data hasil belajar siswa kelas III B Madrasah Ibtidaiyah 

Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang maka dilakukan penganalisisan data. 

Pertama urutkan data dari terendah ke terbesar: 

35 45 47 48 48 52 52 

52 52 55 55 55 55 57 

57 58 58 58 58 60 63 

63 63 63 65 70 77 

Setelah diurutkan, data distribusikan ke dalam tabel distribusi berikut: 
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Tabel. 7 
Distribusi Hasil Belajar Siswa Sebelum Diterapkan Media Benda Asli di 

Madarasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang 
 

Interval  1 2 12 2	′ 2 ′� 12′ 12 ′� 

77 – 83  

70 – 76 

63 – 69 

56 – 62 

49 – 55 

42 – 48 

35 – 41 

1 

1 

5 

7 

8 

4 

1 

80 

73 

66 

59 

52 

45 

38 

80 

73 

330 

413 

416 

180 

38 

+3 

+2 

+1 

0 

-1 

-2 

-3 

9 

4 

1 

0 

1 

4 

9 

3 

2 

5 

0 

-8 

-8 

-3 

9 

4 

5 

0 

8 

16 

9 

Jumlah � = 27 2= 413 
12= 1530 

  12:= −9 
12′�= 51 

Mencari mean data: 

Mx =  
∑>?
�  

       =  
	�@A
�B   

        = 57 

Mencari Standar deviasi: 

SDx  = i C∑ >?
�
′� − D∑>?′� E� 

= 7  C�	
�F 	– (�I�F)� 

= 7 K1,88 − (−0,33)� 
= 7 √1,772 
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= 7 x 1,33 

= 9,31 

Mencari nilai tinggi, sedang, dan rendah dengan menggunakan rumus TSR sebagai 

berikut:       

Ranking atas (tinggi) 

M + 1. SD 

  Ranking tengah (sedang) 

M - 1. SD  

  Ranking bawah (rendah) 

Tinggi = Mx + 1 x SDx 

  = 57 + 1 x 9,31 

  = 66,31 

  = di bulatkan menjadi 66 

Jadi, yang termasuk kategori nilai tinggi adalah 66 ke atas 

Sedang = Mx – 1 x SDx s/d Mx + 1 x SDx 

  = 57 – 1 x 9,31 s/d 57 + 1 x 9,31 

  = 47,69 s/d 66,31 

  = di bulatkan menjadi 48 s/d 66 

Jadi, kategori nilai sedang yaitu antara  48 s/d 66 

Rendah = Mx – 1 x SDx 

  = 57 – 1 x 9,31 

  = 47,69 
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  = di bulatkan menjadi 48 

  Karena nilai 48 sudah termasuk ke dalam kategori nilai sedang. Jadi, 

nilai 48 ke bawah termasuk kategori nilai rendah. 

Tabel. 8 
Persentase Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III B Madrasah Ibtidaiyah 

Air Itam Pangkalpinang Sebelum Penerapan Media Benda Asli 
No Hasil Belajar Matematika  Nilai Frekuensi Persentase 

1 Tinggi 66 ke atas 2  7,40 %  

2 Sedang 48 s/d 66 22 81,49 % 

3 Rendah 48 ke bawah 3 11,11 % 

 Jumlah N = 27 100 % 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar Matematika 

siswa sebelum digunakan media benda asli yang tergolong tinggi sebanyak 2 orang 

siswa (7,40 %), tergolong sedang sebanyak 22 orang siswa (81,49 %), dan yang 

tergolong rendah sebanyak 3 orang siswa (11,11 %). Dengan demikian hasil belajar 

Matematika siswa sebelum diterapkan media benda asli siswa kelas III di Madarasah 

Ibtidaiyah Air Itam Pangkalpinang pada kategori sedang yakni sebanyak 22 orang 

siswa (81,49 %) dari 27 siswa yang menjadi sampel penelitian ini. 
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b. Hasil Post-Test siswa yang dilakukan 6 kali pertemuan dapat dilihat sebagai 

berikut: 

No Nama Siswa 

Pertemuan Total 
Nilai 

Rata-
rata 

1 2 3 4 5 6 

1 Aliyah 60 70 70 80 80 70 430 72 

2 Arya Achmad 60 60 50 80 90 80 420 70 

3 Delima 70 70 80 70 100 90 480 80 

4 Dendra. D 60 50 80 40 70 80 380 63 

5 Dita Amelia 80 60 80 60 90 100 470 78 

6 Dyah Sekar 70 - - 50 80 70 270 45 

7 Fito Muhammad 60 60 90 60 90 70 430 72 

8 Ghafar Pratama 70 60 60 - 100 80 370 62 

9 Jana Andrean 70 70 80 60 70 60 410 68 

10 Juan Aulia 80 50 80 50 80 70 410 68 

11 Maharani 70 90 70 60 100 80 470 78 

12 Maichel Bora 60 70 80 70 100 70 450 75 
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13 Marsendy 100 70 60 60 70 90 450 75 

14 Muhammad 
Adilva 

80 70 100 70 100 100 520 87 

15 Muhammad 
Dimas 

90 80 80 50 100 70 470 78 

16 Muhammad 
Duta 

60 60 100 90 70 80 460 77 

17 Muhammad 
Fauzan 

70 80 70 60 60 80 420 70 

18 Muhammad 
Juliarza 

90 80 90 70 80 80 490 82 

19 Muhammad 
Yusuf 

50 70 80 70 60 60 390 65 

20 Najwa Helma 60 - 80 70 60 90 360 60 

21 Noverta 60 80 90 80 80 60 450 75 

22 Pauziah 70 60 80 70 70 80 430 72 

23 Pitria 100 70 - 70 90 80 410 68 

24 Rena Mailani 60 80 60 70 80 70 420 70 

25 Risdika 80 60 60 80 80 70 430 72 

26 Selasi 70 90 80 60 90 90 480 80 
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27 Zakaria 100 90 80 90 100 100 560 93 

Jumlah N = 27 

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh “skor mentah” hasil belajar siswa 

setelah diterapkan media benda asli pada mata pelajaran matematika di kelas III B 

Madarasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang. Sebagaimana 

disajikan sebagai berikut: 

72 70 80 63 78 45 72 

62 68 68 78 75 75 87 

78 77 70 82 65 60 75 

72 68 70 72 80 93 

Setelah di dapat data hasil belajar siswa kelas III B Madrasah Ibtidaiyah 

Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang maka dilakukan penganalisisan data. 

Pertama urutkan data dari terendah ke terbesar: 

45 60 62 63 65 68 68 

68 70 70 70 72 72 72 

72 75 75 75 77 78 78 

78 80 80 82 87 93 

Setelah diurutkan, data distribusikan ke dalam tabel distribusi sebagai berikut: 
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Tabel. 9 
Distribusi Hasil Belajar Siswa Sesudah Diterapkan Media Benda Asli di 

Madarasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang 
Interval F O fY O’ Y′� fY′ fY ′� 

90 – 98 

81 – 89 

72 – 80 

63 – 71 

54 – 62 

45 – 53  

1 

2 

13 

8 

2 

1 

94 

85 

76 

67 

58 

49 

94 

170 

988 

536 

116 

49 

+ 2 

+ 1 

0 

-1 

-2 

-3 

4 

1 

0 

1 

4 

9 

2 

2 

0 

-8 

-4 

-3 

4 

2 

0 

8 

8 

9 

Jumlah N= 27 
Y= 429 

fY= 1953 
  fY ′= −11 

fY′�= 31 

Mencari mean data: 

My =  
∑>S
�  

       =  
	I�@
�B   

        = 72 

Mencari Standar deviasi: 

SDy = i C∑ >S
�
′� − D∑>S′� E� 

= 9  C@	
�F 	– (�		�F )� 

= 9 K1,14 − (−0,407)� 
= 9 √0,98 

= 9 x 0,98 
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= 8,82 

Mencari nilai tinggi, sedang, dan rendah dengan menggunakan rumus TSR 

sebagai berikut:       

Ranking atas (tinggi) 

M + 1. SD 

  Ranking tengah (sedang) 

M - 1. SD  

  Ranking bawah (rendah) 

Tinggi  = My + 1 x SDy 

  = 72,3 + 1 x 8,82 

  = 81,12 

  = di bulatkan menjadi 81 

Jadi, yang termasuk kategori nilai tinggi adalah 81 ke atas 

Sedang  = My – 1 x SDy s/d My + 1 x SDy 

  = 72,33 – 1 x 8,82 s/d 72,33 + 1 x 8,82 

  = 63,51 s/d 81,12 

  = di bulatkan menjadi 64 s/d 81 

Jadi, kategori nilai sedang yaitu antara  64 s/d 81 

Rendah = My – 1 x SDy 

  = 72,33 – 1 x 8,82 

  = 63,51 

  = di bulatkan menjadi 64 



 

88 
 
 

  Karena nilai 64 sudah termasuk ke dalam kategori nilai sedang. Jadi, 

nilai 64 ke bawah termasuk kategori nilai rendah. 

Tabel. 10 
Persentase Hasil Belajar Siswa Kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Air Itam  

Pangkalpinang Sesudah Penerapan Media Benda Asli 
No Hasil Belajar Matematika  Nilai Frekuensi Persentase 

1 Tinggi 81 ke atas 3  11,11 %  

2 Sedang 64 s/d 81 20 74,07 % 

3 Rendah 64 ke bawah 4 14,82 % 

 Jumlah N = 27 100 % 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar Matematika 

siswa sesudah digunakan media benda asli yang tergolong tinggi sebanyak 3 orang 

siswa (11,11 %), tergolong sedang sebanyak 20 orang siswa (74,07 %), dan yang 

tergolong rendah sebanyak 4 siswa (14,82 %). Dengan demikian hasil belajar 

Matematika siswa sesudah diterapkan media benda asli pada siswa kelas III di MI 

Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang dapat dinterpretasikan bahwa hasil belajar 

pada post-test mengalami peningkatan skor mean jika dibandingkan dengan pre-test 

yaitu 57 (pre-test) meningkat menjadi 72 (post-test) 

C. Analisis Ada / Tidak Adanya Pengaruh Penggunaan Media Benda Asli Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalin Air Itam 

Pangkalpinang 

 

1. Hasil Uji Hipotesis 
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Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada atau tidak ada pengaruh penggunaan 

media benda asli terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Matematika kelas 

III B Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang. Dengan 

menggunakan uji kesamaan dua rata-rata: uji dua pihak, diperoleh rumusan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ha : Bahwa terdapat pengaruh hasil belajar yang signifikan terhadap penggunaan 

media benda asli pada Mata Pelajaran Matematika Kelas III di Madrasah 

Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang 

Ho : Bahwa tidak terdapat pengaruh hasil belajar yang signifikan terhadap 

penggunaan media benda asli pada Mata Pelajaran Matematika kelas III di 

Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang. 

 Uji statistik tentang berhasil atau tidak penggunaan media benda asli pada 

mata pelajaran Matematika kelas III B di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air 

Itam Pangkalpinang. Peneliti disini menggunakan uji statistik dengan rumus uji tes 

“t” untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan media benda asli pada Mata 

Pelajaran Matematika di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam 

Pangkalpinang terhadap belajar siswa. 

Uji statistik dengan menggunakan rumus uji “t” 

-.�	 /��0/�
  

Adapun langkah perhitungannya sebagai berikut: 
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b. Mencari D ( Difference=Perbedaan) antara skor Variabel X dan skor Variabel Y, 

maka D = X – Y 

c. Menjumlahkan D, sehingga diperoleh ∑) 

d. Mencari Mean dari Difference, dengan rumusan  

� = 
∑
�  

e. Mengkuadratkan D sehingga diperoleh ∑�� 

f. Mencari Deviasi Standar dari Difference (SDD) 

g. Mencari Standar Error dari Mean of Difference, yaitu  SEMD dengan 

menggunakan rumus  

h. Mencari �, 
i. Memberikan interpretasi terhadap �,dengan melakukan perbandingan antara 

�,	dengan patokan 

a) Jika �,lebih besar atau sama dengan �T maka Hipotesa nihil ditolak ; 

sebaliknya Hipotesa alternative diterima atau ditujui. Berarti antara kedua 

variable yang sedang kita selidiki perbedaannya, secara signifikasi memang 

terdapat pengaruh.  

b) Jika �,lebih kecil dari pada �T maka Hipotesa nihil diterima; sebaliknya 

Hipotesa alternative ditolak. Berarti bahwa perbedaan antara variable I dan 

variable II itu bukanlah perbedaan yang berarti, tidak terdapat pengaruh.  

j. Menarik kesimpulan hasil penelitian 



 

91 
 
 

 Dalam hubungan ini, dari sejumlah 27 orang siswa Madrasah Ibtidaiyah yang 

ditetapkan sebagai sampel penelitian, telah berhasil dihimpun data berupa skor hasil 

belajar mereka pada pre-test (sebelum digunakannya media benda asli) dan skor yang 

melambangkan hasil belajar mereka pada post-test  (sesudah digunakannya media 

benda asli) pada tabel berikut: 

Tabel. 11 
Skor Hasil Belajar Siswa dari 27 Orang Siswa Madrasah Ibtidaiyah 

Hidayatussalikin pada Saat Pre-Test dan Post-Test 

No Nama Siswa 
Skor Hasil Belajar 

Pre-Test (X) Post-Test (Y) 

1 Aliyah 52 72 

2 Arya Achmad 55 70 

3 Delima 58 80 

4 Dendra. D 48 63 

5 Dita Amelia 58 78 

6 Dyah Sekar 35 45 

7 Fito Muhammad 55 72 

8 Ghafar Pratama 52 62 

9 Jana Andrean 48 68 

10 Juan Aulia 47 68 

11 Maharani 57 78 

12 Maichel Bora 52 75 

13 Marsendy 57 75 
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14 Muhammad Adilva 63 87 

15 Muhammad Dimas 70 78 

16 Muhammad Duta 60 77 

17 Muhammad Fauzan 55 70 

18 Muhammad Juliarza 63 82 

19 Muhammad Yusuf 63 65 

20 Najwa Helma 45 60 

21 Noverta 52 75 

22 Pauziah 65 72 

23 Pitria 55 68 

24 Rena Mailani 63 70 

25 Risdika 58 72 

26 Selasi 58 80 

27 Zakaria 77 93 

 

Tabel. 12 
Perhitungan untuk Memperoleh t dalam Rangka Menguji Kebenaran / 

Kepalsuan Hipotesa Tentang Adanya Pengaruh Penerapan Media Benda Asli 
dalam Pembelajaran Matematika 

No Nama Siswa 

Skor Hasil Belajar D =  

(X- Y) 

)� = (U − V)� 
Pre-Test 

(X) 
Post-Test 

(Y) 

1 Aliyah 52 72 -20 400 

2 Arya Achmad 55 70 -15 225 

3 Delima 58 80 -22 484 
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4 Dendra. D 48 63 -15 225 

5 Dita Amelia 58 78 -20 400 

6 Dyah Sekar 35 45 -10 100 

7 Fito Muhammad 55 72 -17 289 

8 Ghafar Pratama 52 62 -10 100 

9 Jana Andrean 48 68 -20 400 

10 Juan Aulia 47 68 -21 441 

11 Maharani 57 78 -21 441 

12 Maichel Bora 52 75 -23 529 

13 Marsendy 57 75 -18 324 

14 Muhammad Adilva 63 87 -24 576 

15 Muhammad Dimas 70 78 -8 64 

16 Muhammad Duta 60 77 -17 289 

17 Muhammad Fauzan 55 70 -15 225 

18 Muhammad Juliarza 63 82 -19 361 

19 Muhammad Yusuf 63 65 -2 4 

20 Najwa Helma 45 60 -15 225 

21 Noverta 52 75 -23 529 

22 Pauziah 65 72 -7 49 

23 Pitria 55 68 -13 169 

24 Rena Mailani 63 70 -7 49 

25 Risdika 58 72 -14 196 

26 Selasi 58 80 -22 484 

27 Zakaria 77 93 -16 256 
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N = 27   ∑� =  

- 439  

W��
= 7834 

Dari tabel di atas telah berhasiL diperoleh ∑� = −439	dan 

∑�� = 8009. Dengan diperolehnya ∑� =	- 439  dan 	∑ �� =	7834 tu, maka dapat 

diketahui besarnya Deviasi Standar Perbedaan skor antara variable X dan variable Y 

(dalam hal ini SDD): 

a. MY   =  
∑Y
Z  

								= �[@I�F   

        = - 16,25 

b. Mencari Deviasi Standar 

SDY= C∑Y]
Z −	D∑YZ E

�
   

=  CF^@[
�F −	D�[@I�F E

�
 

=	K290,14 − (−16,25)� 
= √290,14 − 264,06 

=	√26,08 

= 5,10 

c. Mencari Standar Error dengan rumus 

SEab  = 
cYb
√Z�	 

          =  
�,	A
√�F�	 
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          = 		�,	A√�d 

          =   
�,	A�,AI 

          =  1,001 

d. Mencari “t” atau �, 

�A = 
abcefb 

    =	�	d,��	,AA	  

    = - 16,23 

Langkah berikutnya, diberikan interprestasi terhadap �A dengan terlebih 

dahulu memperhitungkan df atau db nya: db = N – 1 = 27 – 1 = 26. Dengan df 

sebesar 26 dikonsultasikan pada tabel nilai t, baik pada taraf signifikansi 5 % maupun 

pada taraf signifikansi 1 %. Sebagai berikut: 

• Pada taraf signifikansi 5 % : �T  = 2,06 

• Pada taraf signifikansi  1 % : �T  =  2,78 

 2,06<16,23>2,78 

Dengan demikian �,  (yaitu sebesar 16,23) adalah jauh lebih besar dari pada 

�T,	baik pada taraf signifikansi 5 % maupun taraf signifikansi 1 %. Dengan demikian, 

maka H� yang menyatakan tidak ada pengaruh positif antara media benda asli pada 

mata pelajaran Matematika terhadap hasil belajar siswa ditolak. Dan 	Hh yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara media benda asli pada mata 
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pelajaran Matematika terhadap hasil belajar siswa diterima. Ini berarti bahwa adanya 

perbedaan skor ataupun hasil belajar siswa antara yang sebelum dan sesudah 

diterapkan media benda asli pada mata pelajaran Matematika terhadap hasi belajar 

siswa. Jadi, karena �,  lebih besar daripada �T  maka hipotesa nihil yang diajukan 

ditolak, ini berarti bahwa ada pengaruh penerapan media benda asli terhadap hasil 

belajar siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan media benda asli dalam meningkatkan 

hasil belajar matematika di Madrasah Ibtidaiyah hidayatussalikin pada skripsi ini 

dapat ditarik kesimpulan: 

1. Penerapan media benda asli pada mata pelajaran Matematika di kelas III 

B di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang 

tergolong baik yang aktivitas siswanya terdiri dari tiga indikator yaitu 

siswa memperhatikan penjelasan materi dari guru, siswa bersemangat 

mengerjakan soal, siswa tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

soal. Dan berdasarkan observasi yang telah dilakukan bahwa ada 17 

orang siswa (63 %) yang termasuk dalam kriteria baik, 9 orang siswa (33 

%) termasuk dalam kriteria cukup baik, dan satu orang siswa (4 %) yang 

termasuk dalam kriteria kurang baik.   

2. Hasil belajar sebelum penerapan media benda asli (pre-test) memiliki 

rata-rata 57. Sedangkan hasil belajar setelah penerapan media benda asli 

(post-test) memiliki rata – rata 72. Dengan demikian bahwa ada 

perbedaan hasil belajar siswa sebelum diterapkan media benda asli 

dengan setelah diterapkan media benda asli.  
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3. Hasil uji hipotesis dengan membandingkan besarnya t yang diperoleh 

dalam perhitungan(	t�	= 16,23) dan besarnya t yang tercantum pada tabel 

(��.��.�	%	= 2,06) dan 	��.��.		%	= 2,78) maka dapat diketahui bahwa	t�  lebih 

besar	t� ; yaitu 16,23>2,78. Jadi, karena	t�  lebih besar dari pada	t�  maka 

hipotesa nihil yang diajukan ditolak, ini berarti bahwa adanya pengaruh 

penerapan media benda asli terhadap hasil belajar siswa kelas III B di 

Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam Pangkalpinang. 

B. Saran 

1. Kepada para pendidik, khususnya guru mata pelajaran Matematika hendaknya 

selalu berusaha untuk meningkatkan penerapan media benda asli dalam mengajar 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

2. Selaku pendidik teruslah berupaya untuk mengenal gaya belajar peserta didik. 

Serta mengarahkan dan menerapkan pembelajaran yang variatif sehingga proses 

pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Segala sesuatu yang 

dapat mengembangkan kecerdasan, daya ingat dan pemahaman para siswa 

hendaknya juga guru mengusahakannya dengan memberikan pembelajaran yang 

efektif dan efisien serta hadirkan mereka dalam setiap do’a, agar kegiatan belajar 

mengajar mendapat keberkahan dunia akhirat. 

3. Kepada kepala sekolah untuk terus menyediakan media yang dibutuhkan guru 

dalam menyampaikan suatu pelajaran agar kualitas belajar di dalam kelas akan 

lebih baik.  



 

99 
 
 

DAFTAR PUSTAKA  

Amin, Muhammad Asri. 2013. Menjadi Guru Profesional. Bandung: Penerbit Nuansa 
Cendekia. 

 
Annur, Saipul. 2014. Metodologi Penelitian Pendidikan Analisis Data Kuantitatif dan 

Kualitatif. Palembang: Noer Fikri Offset. 
 
Apriani. 2009. Pelaksanaan Pendekatan pendidikan Matematika Realistik Indonesia 

terhadap Hasil Belajar Materi Bangun Datar di Kelas V Madrasah Ibtidaiyah 
Nurul Yaqin Palembang. Palembang: Perpustakaan IAIN Raden Fatah 
Palembang.  

Aqib, Zainal. 2013. Model – Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual 
(Inovatif). Bandung: Yrama Widya. 

Dalyono, M. 2008. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Daryanto. 2013. Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting Dalam Mencapai 
Tujuan Pembelajaran. Yogyakarta: Gava Media. 

Departemen Agama RI. 2005. Kurikulum 2004-Standar Kompetensi (Madrasah 
Ibtidaiyah) Cet. Ke-2. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain. 2013. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: 
Rineka Cipta. 

Hamalik Oemar. 2011. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara. 

Hamalik, Oemar. 2013. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 

Hamiyah, Nur dan Muhammad Jauhar. 2014. Strategi Belajar Mengajar di Kelas. 
Jakarta: Prestasi Pustaka. 

Harto, Kasinyo. 2012. Desain Pembelajaran Agama Islam untuk Sekolah dan 
Madrasah. Jakarta: Rajawali Pers. 

Ibrahim, R dan Nana Syaodih. 2010. Perencanaan Pengajaran. Jakarta: Rineka 
Cipta. 

Ismail, Fajri. 2014. Evaluasi Pendidikan. Palembang: Tunas Gemilang Press. 



 

100 
 
 

Khodijah, Nyayu. 2014. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

Kunandar. 2013. Penilaian Autentik (Penilaian hasil belajar peserta didik 
berdasarkan kurikulum 2013). Jakarta: Grafindo Persada 

Maryana, Dina. 2010. Upaya Guru Meningkatkan Hasil BelajarMatematika Melalui 
Model Pembelajaran Group Investigation (Studi kasus di Kelas V MIN Bitis 
Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim). Palembang: Perpustakaan 
IAIN Raden Fatah Palembang.  

Munadi, Yuhdi. 2013. Media Pembelajaran. Jakarta: REFERENSI. 

Muslich, Masnur. 2009. Melaksanakan PTK Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: 
Bumi Aksara. 

Nurahman, Idi. 2010. Upaya Meningkatkan Hasil belajar Murid pada Pelajaran 
Matematika Melalui Metode Jarimatika di Kelas II MIN Menanti Kecamatan 
Kelekar Kabupaten Muara Enim. Palembang: Perpustakaan IAIN Raden 
Fatah Palembang. 

Online. 2014. http://ptkmatematika.org/search/pengertian-pembelajaran-matematika/ . 

Online.2014 .http://infopendidikanhendriyansyah.blogspot.com/2011/03/penggunaan-
media-asli dalam.htmlv. 

Ramayulis. 2008. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam  Mulia. 

Rohani, Ahmad. 1997. Media Instruksional Edukatif. Jakarta: Rineka Cipta. 

Rusmaini. 2011. Ilmu Pendidikan. Palembang: Grafika Telindo Press. 

Sudijono, Anas. 2010. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press 

Sudijono, Anas. 2012. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo 
Persada. 

Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai. 2011. Media Pengajaran. Bandung: Sinar Baru 
Algensindo. 



 

101 
 
 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 
dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

Suprijono, Agus. 2009. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Susanti. 2013. Penerapan Metode Diskusi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 
pada Mata Pelajaran Matematika Kelas XII MA. AR-RIYADH Palembang. 
Palembang: Perpustakaan IAIN Raden Fatah Palembang.  

Susanto, Ahmad. 2013. Teori Belajar dan Pembelajaran diSekolah Dasar. Jakarta: 
Kencana. 

Syah, Muhibbin. 2012.  Psikologi Belajar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

Zaimawati. 2014. Pengaruh Metode Mengajar Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa 
pada mata pelajaran Matematika di SMP Negeri 1 Pemulutan Kecamatan 
Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Palembang: Perpustakaan IAIN Raden Fatah 
Palembang.  

 

 

 
  



 

102 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah   : Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : III/ 2 

Alokasi Waktu  : 2 X 35 Menit 

A. Standar Kompetensi  

• Menggunakan pengukuran waktu, panjang, dan berat dalam memecahkan 

masalah 

B. Kompetensi Dasar 

• Memilih alat ukur sesuai dengan fungsinya (meteran, timbangan, atau 

jam) 

C. Indikator 

• Menyebutkan jenis alat ukur sederhana 

• Memilih alat ukur yang sesuai dengan benda yang diukur 

D. Tujuan Pembelajaran 

• Peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis alat ukur sederhana 

• Peserta didik dapat memilih alat ukur yang sesuai dengan benda yang 

diukur 

E. Karakter Siswa yang diharapkan 

1. Dapat dipercaya Disiplin (Discipline) 

2. Rasa hormat dan perhatian (Respect) 

3. Tekun (Diligent) 

4. Tanggung Jawab (Responbility) 

5. Percaya diri (Confidence) 
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6. Keberanian (Branery) 

7. Kerja sama (Cooperation) 

F. Materi Pembelajaran: 

- Pengukuran 

G. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Penugasan 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pendahuluan (15 menit) 

a. Guru mengawali kegiatan belajar dengan mengucapkan salam dan 

menyapa peserta didik. 

b. Guru mengawali pembelajaran dengan membaca basmalah 

c. Guru mengabsen siswa 

d. Apersepsi 

e. Melakukan pre-test 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

Eksplorasi 

a. Siswa diminta menyiapkan buku pelajarannya. 

b. Guru menyiapkan media yang akan digunakan. 

c. Siswa diminta untuk memperhatikan media yang telah dipersiapkan 

oleh guru. 

Elaborasi 

a.  Guru memperkenalkan dan mengelompokkan alat ukur dengan benda 

yang diukur dengan menggunakan media benda asli 

b. Siswa diminta untuk memperhatikan guru di depan kelas, dan salah 

satu siswa di minta untuk maju ke depan kelas untuk memperkenalkan 

alat ukur sesuai dengan benda yang diukur. 
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c. Siswa diminta bertanya jika ada yang mau dipertanyakan. Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya.  

Konfirmasi 

a. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang belum ketahui 

b. Guru memberikan penguatan dalam bentuk lisan 

3. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan dan menyimpulkan bersama siswa 

b. Guru memberikan evaluasi kepada siswa (post-test) 

c. Guru mengakhiri pembelajaran dengan hamdallah serta mengucapkan 

salam. 

I. Bahan / Sumber Belajar 

1. Sumber 

- Buku paket terampil berhitung matematika kelas III SD / MI 

2. Alat peraga 

- Media Benda Asli (meteran, timbangan, jam, penggaris,stop watch) 

J. Penilaian Pembelajaran 

a. Tehknik penilaian  : Tertulis 

b. Bentuk Instrument  : Pilihan Ganda 

c. Contoh Instrument : Dilampirkan 
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Materi Pelajaran  

PENGUKURAN 

Dalam kehidupan sehari-hari kalian tentu pernah menggunakan alat-alat ukur. Setiap 

alat ukur mempunyai fungsi yang berbeda. Sebutkan alat ukur apa saja yan pernah 

kamu gunakan, sebutkan juga fungsinya. 

2. Memilih Alat Ukur yang Sesuai Dengan Benda yang Diukur 

d. Alat Ukur Berat 

Perhatikan gambar berbagai macam timbangan berikut ini! 

    

   (a)      (b) 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda dinamakan 

timbangan. Masing-masing timbangan digunakan sesuai dengan jenis barang yang 

ditimbang. Untuk keperluan rumah tangga misalnya, sayuran, gandum, dan lain-lain 

biasanya digunakan timbangan seperti gambar A,  Untuk menimbang berat badan, 

digunakan timbangan berat badan seperti gambar B. 
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e. Alat Ukur Panjang 

    

(b)      (b)    (c)  

Pernahkah kamu melihat alat ukur panjang seperti pada gambar? Apakah 

kegunaan masing-masing alat ukur panjang itu? 

Penggaris plastik dapat digunakan untuk mengukur panjang garis di bukumu. 

Meteran pita digunakan untuk mengukur panjang kain. Meteran saku digunakan oleh 

tukang bangunan atau tukang kayu saat membuat rumah, yaitu untuk mengukur 

bangunan dan kayu. 

f. Alat Ukur Waktu 

    

(b)                (b) 

Alat pengukur waktu adalah jam seperti gambar A. Dan alat untuk mengukur 

kecepatan adalah stop watch seperti gambar B 
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INSTRUMENT SOAL PRE-TEST 

Nama   : 

Kelas   : 

Petunjuk Umum 

a. Bacalah soal-soal dengan teliti, jangan lupa tulislah nama dan kelasmu pada 

lembar jawaban yang telah disediakan. 

b. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d yang merupakan jawaban 

paling tepat! 

Soal  

1. Panjang papan tulis diukur dengan ..... 

a. Timbangan    c.  Stop watch 

b. Jam     d.  Penggaris 

2. Yunia akan mengukur berat badannya. Maka alat ukur yang digunakan Yunia 

adalah..... 

a. Meteran pita    c.  Timbangan badan 

b. Stop watch     d.  Timbangan roti 

3. Rita menunggu kereta di stasiun dari pukul 07. 00 sampai dengan pukul 

07.15. Maka alat ukur yang tepat dugunakan Rika adalah.... 

a. Meteran pita    c.  Jam  

b. Penggaris    d.  Timbangan 

4. Gambar dibawah ini yang cocok untuk mengukur halaman sekolah adalah...... 

a.     c.  
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b.     d.  

 
 

5. Pada gambar disamping ini, nama alat ukurnya adalah..... 

a. Timbangan     c. Meteran pita 

b. Stop watch     d. Penggaris 

6. Gambar dibawah ini manakah yang dinamakan timbangan roti.... 

a.      c.  

b.      d.  

7.   Nama alat ukur disamping adalah....... 

a. Jam     c. Meteran pita 

b. Timbangan badan     d. Stop watch 

8. Hendra akan membuat bangun datar persegi panjang di buku tulis. Alat ukur 

yang tepat digunakan Hendra adalah....... 

a. Meteran pita     c. Penggaris 

b. Jam     d. Timbangan 

9. Ayah menjahit celana di Pak Roni. Supaya ukurannya sesuai dengan badan 

ayah, maka alat ukur yang digunakan Pak Roni adalah....... 

a. Meteran     c. Timbangan 
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b. Meteran pita     d. Jam  

10. Pak Andi membeli tepung yang beratnya 3 kg. Gambar alat ukur yang tepat 

untuk mengukur berat tepung adalah...... 

a.  b.   c.   d. 
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INSTRUMENT SOAL POST-TEST 

Nama   : 

Kelas   : 

Petunjuk Umum 

c. Bacalah soal-soal dengan teliti, jangan lupa tulislah nama dan kelasmu pada 

lembar jawaban yang telah disediakan. 

d. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d yang merupakan jawaban 

paling tepat! 

Soal  

11. Panjang papan tulis diukur dengan ..... 

c. Timbangan    c.  Stop watch 

d. Jam     d.  Penggaris 

12. Yunia akan mengukur berat badannya. Maka alat ukur yang digunakan Yunia 

adalah..... 

c. Meteran pita    c.  Timbangan badan 

d. Stop watch     d.  Timbangan roti 

13. Rita menunggu kereta di stasiun dari pukul 07. 00 sampai dengan pukul 

07.15. Maka alat ukur yang tepat dugunakan Rika adalah.... 

c. Meteran pita    c.  Jam  

d. Penggaris    d.  Timbangan 

14. Gambar dibawah ini yang cocok untuk mengukur halaman sekolah adalah...... 

c.     c.  
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d.     d.  

 
 

15. Pada gambar disamping ini, nama alat ukurnya adalah..... 

c. Timbangan     c. Meteran pita 

d. Stop watch     d. Penggaris 

16. Gambar dibawah ini manakah yang dinamakan timbangan roti.... 

c.      c.  

d.      d.  

17.   Nama alat ukur disamping adalah....... 

c. Jam     c. Meteran pita 

d. Timbangan badan     d. Stop watch 

18. Hendra akan membuat bangun datar persegi panjang di buku tulis. Alat ukur 

yang tepat digunakan Hendra adalah....... 

c. Meteran pita     c. Penggaris 

d. Jam     d. Timbangan 

19. Ayah menjahit celana di Pak Roni. Supaya ukurannya sesuai dengan badan 

ayah, maka alat ukur yang digunakan Pak Roni adalah....... 

c. Meteran     c. Timbangan 
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d. Meteran pita     d. Jam  

20. Pak Andi membeli tepung yang beratnya 3 kg. Gambar alat ukur yang tepat 

untuk mengukur berat tepung adalah...... 

b.  b.   c.   d. 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PROSES 
PEMBELAJARAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATUSSALIKI N 

AIR ITAM PANGKALPINANG 

Nama Sekolah   :  

Mata Pelajaran  : 

Kelas/Semester  : 

Hari/Tanggal   : 

Petunjuk : Berilah tanda ( v )  pada kolom yang tersedia sesuai 

dengan pengamatan anda pada saat guru melaksanakan 

proses pembelajaran. 

No Nama Siswa 
Kegiatan 

Keterangan 
1 2 3 4 

1 Aliyah 
     

2 Arya Achmad 
     

3 Delima 
     

4 Dendra. D 
     

5 Dita Amelia 
     

6 Dyah Sekar 
     

7 Fito Muhammad 
     

8 Ghafar Pratama 
     

9 Jana Andrean 
     

10 Juan Aulia 
     

11 Maharani 
     

12 Maichel Bora 
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13 Marsendy 
     

14 Muhammad Adilva 
     

15 Muhammad Dimas 
     

16 Muhammad Duta 
     

17 Muhammad Fauzan 
     

18 Muhammad Juliarza 
     

19 Muhammad Yusuf 
     

20 Najwa Helma 
     

21 Noverta 
     

22 Pauziah 
     

23 Pitria 
     

24 Rena Mailani 
     

25 Risdika 
     

26 Selasi 
     

27 Zakaria 
     

 

     Palembang,  April 2015 

      Observer 

 

            (Liliek Zuhriana Haniah, S. Pd. I) 
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Keterangan: 

Indikator 
1. Siswa memperhatikan penjelasan materi 

dari guru 
2. Siswa bersemangat mengerjakan soal 
3. Siswa tidak mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan soal. 
 

Kriteria Skor: 

4 = Sangat Baik = Jika 3 description muncul 

3 = Baik = Jika 2 description muncul 

2 = Cukup Baik = Jika 1 description muncul 

1 = Kurang Baik = Jika description tidak muncul 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah   :  

Mata Pelajaran  : 

Kelas/Semester  : 

Hari/Tanggal   : 

Petunjuk : Berilah tanda ( v )  pada kolom yang tersedia sesuai 

dengan pengamatan anda pada saat guru melaksanakan 

proses pembelajaran. 

No Aktivitas Guru 
Rating 

5 4 3 2 1 

1. Guru mempersiapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

     

2. Guru memotivasi siswa      

3. Guru mempersiapkan media 

pembelajaran 

     

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai 

     

5. Pemanfaatan media pembelajaran 

1. Menunjukkan keterampilan 

dalam penggunaan media. 

2. Menggunakan media secara 

efektif dan efisien. 

3. Melibatkan siswa dalam 

pemanfaatan media. 
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6. Pembelajaran dilaksanakan dalam 

langkah-langkah dan urutan yang sesuai 

dengan RPP 

     

7. Evaluasi belajar tentang materi yang 

telah dipelajari 

     

 

 

     Palembang,  April 2015 

      Observer 

 

 

            (Liliek Zuhriana Haniah, S. Pd. I) 

 

Keterangan: 

5 = Sangat Baik 

4 = Baik 

3 = Cukup Baik 

2 = Kurang Baik 

1 = Buruk 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah   : Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : III/ 2 

Alokasi Waktu  : 2 X 35 Menit 

a. Standar Kompetensi  

• Menggunakan pengukuran waktu, panjang, dan berat dalam memecahkan 

masalah 

b. Kompetensi Dasar 

• Menggunakan alat ukur dalam pemecahan masalah 

c. Indikator 

• Membaca dan menulis tanda waktu jam(tanda waktu tepat, tanda waktu 

setengah jam) 

d. Tujuan Pembelajaran 

• Peserta didik dapat membaca dan menulis tanda waktu jam,(tanda waktu 

tepat, tanda waktu setengah jam) 

e. Karakter Siswa yang diharapkan 

1. Dapat dipercaya Disiplin (Discipline) 

2. Rasa hormat dan perhatian (Respect) 

3. Tekun (Diligent) 

4. Tanggung Jawab (Responbility) 

5. Percaya diri (Confidence) 

6. Keberanian (Branery) 

7. Kerja sama (Cooperation) 

f. Materi Pembelajaran: 
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- Pengukuran 

g. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Penugasan 

h. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pendahuluan (15 menit) 

a. Guru mengawali kegiatan belajar dengan mengucapkan salam dan 

menyapa peserta didik. 

b. Guru mengawali pembelajaran dengan membaca basmalah 

c. Guru mengabsen siswa 

d. Apersepsi 

e. Melakukan pre-test 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

Eksplorasi 

a. Siswa diminta menyiapkan buku pelajarannya. 

b. Guru menyiapkan media yang akan digunakan. 

c. Siswa diminta untuk memperhatikan media yang telah dipersiapkan 

oleh guru. 

Elaborasi 

a. Guru menjelaskan cara membaca dan menulis tanda waktu pada 

jam dengan menggunakan media benda asli (jam). 

b. Siswa diminta untuk memperhatinkan guru di depan kelas yang 

sedang memberikan penjelasan tentang bagaimana cara membaca 

dan menulis tanda waktu jam dengan menggunan media benda 

asli. 

c. Guru menyuruh beberapa siswa maju kedepan kelas untuk 

mempraktekkan bagaimana cara membaca dan menulis tanda 
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waktu jam sementara siswa lain diminta untuk memperhatikkan 

siswa yang maju didepan kelas. 

d. Siswa diminta bertanya jika ada yang mau dipertanyakan. Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

Konfirmasi 

a. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang belum ketahui 

b. Guru memberikan penguatan dalam bentuk lisan 

3. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan dan menyimpulkan bersama siswa 

b. Guru memberikan evaluasi kepada siswa (post-test) 

c. Guru mengakhiri pembelajaran dengan hamdallah serta mengucapkan 

salam. 

i. Bahan / Sumber Belajar 

1. Sumber 

- Buku paket terampil berhitung matematika kelas III SD / MI 

2. Alat peraga 

- Media Benda Asli (Jam) 

j. Penilaian Pembelajaran 

a. Tekhnik penilaian  : Tertulis 

b. Bentuk Instrument  : Pilhan Ganda  

c. Contoh Instrument : Dilampirkan 
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Palembang, 

 April  2015 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah      Peneliti 

 

 

Kustinawati, S.Pd.I      Desi Trinawati 
 NIP. 19730723 199903 2 002     NIM. 11270012 
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Materi Pelajaran  

PENGUKURAN 

3.  Membaca dan Menulis Tanda Waktu 

a. Membaca Tanda Waktu Tepat 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 Jarum panjang menunjuk angka 12 dan jarum pendek 

menunjuk angka 3. Dibaca pukul 3 tepat, ditulis pukul 03.00 

b. Tanda Waktu Setengah Jam (30 menit) 

Pada gambar jam disamping ini, jarum panjang 

menunjuk angka 6, jarum pendek menunjuk tepat di tengah antara angka 1 

dan 2. Maka gambar tersebut menunjuk pukul 1 lebih 30 menit, ditulis 

pukul 01.30. 
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INSTRUMENT SOAL PRE-TEST 

Nama   : 

Kelas   : 

Petunjuk Umum 

a. Bacalah soal-soal dengan teliti, jangan lupa tulislah nama dan kelasmu pada 

lembar jawaban yang telah disediakan. 

b. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d yang merupakan jawaban 

paling tepat! 

Soal  

1. Gambar disamping menunjukkan pukul...... 
a. Pukul 12. 00     c. Pukul 12. 05 
b. Pukul 01. 00     d. Pukul 01. 05 

 
 

2. Gambar disamping menunjukkan pukul....... 
a. Pukul 03. 30     c. Pukul 04.30 
b. Pukul 03. 40     d. Pukul 04.35 
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3. Gambar disamping menunjukkan pukul...... 
a. Pukul 12. 10     c. Pukul 13.00 
b. Pukul 12. 30     d. Pukul 13.30 

  

4.   Gambar disamping menunjukkan pukul....... 
a. Pukul 07.30     c. Pukul 08. 12 
b. Pukul 08. 00     d. Pukul 12. 08 

      

5.   Gambar disamping menunjukkan pukul ...... 
a. Pukul 06.10     c. Pukul 10. 06 
b. Pukul 06. 50     d. Pukul 09.30 

 
6. Gambar manakah yang menunjukkan Jarum panjang jam menunjuk angka 6 

dan jarum pendek jam menunjuk tepat di tengah antara angka 3 da 4! 
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a.      c.  

b.      d.  
7. Gambar manakah yang menunjukkan Jarum panjang jam menunjuk angka 6 

dan jarum pendek jam menunjuk tepat di tengah antara angka 4 da 5! 

a.      c.  

b.      d.  
 

8. Gambar manakah yang menunjukkan Jarum panjang jam menunjuk angka 12 
dan jarum pendek jam menunjukkan angka 4! 

a.      c.  

b.      d.  
9. Gambar manakah yang menunjukkan Jarum panjang jam menunjuk angka 12 

dan jarum pendek jam menunjuk angka 2! 

a.      c.  

b.      d.  
10. Gambar manakah yang menunjukkan Jarum panjang jam menunjuk angka 12 

dan jarum pendek jam menunjuk angka 10! 
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a.      c.  

b.      d.  
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INSTRUMENT SOAL POST-TEST 

Nama   : 

Kelas   : 

Petunjuk Umum 

a. Bacalah soal-soal dengan teliti, jangan lupa tulislah nama dan kelasmu 

pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

b. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d yang merupakan 

jawaban paling tepat! 

Soal  

1. Gambar disamping menunjukkan pukul...... 
a. Pukul 12. 00     c. Pukul 12. 05 
b. Pukul 01. 00     d. Pukul 01. 05 

 
 

2. Gambar disamping menunjukkan pukul....... 
a. Pukul 03. 30     c. Pukul 04.30 
b. Pukul 03. 40     d. Pukul 04.35 
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3. Gambar disamping menunjukkan pukul...... 
a. Pukul 12. 10     c. Pukul 13.00 
b. Pukul 12. 30     d. Pukul 13.30 

  

4.   Gambar disamping menunjukkan pukul....... 
a. Pukul 07.30     c. Pukul 08. 12 
b. Pukul 08. 00     d. Pukul 12. 08 

      

5.   Gambar disamping menunjukkan pukul ...... 
a. Pukul 06.10     c. Pukul 10. 06 
b. Pukul 06. 50     d. Pukul 09.30 

 
6. Gambar manakah yang menunjukkan Jarum panjang jam menunjuk angka 6 

dan jarum pendek jam menunjuk tepat di tengah antara angka 3 da 4! 
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a.      c.  

b.      d.  
7. Gambar manakah yang menunjukkan Jarum panjang jam menunjuk angka 6 

dan jarum pendek jam menunjuk tepat di tengah antara angka 4 da 5! 

a.      c.  

b.      d.  
 

8. Gambar manakah yang menunjukkan Jarum panjang jam menunjuk angka 12 
dan jarum pendek jam menunjukkan angka 4! 

a.      c.  

b.      d.  
9. Gambar manakah yang menunjukkan Jarum panjang jam menunjuk angka 12 

dan jarum pendek jam menunjuk angka 2! 

a.      c.  

b.      d.  
10. Gambar manakah yang menunjukkan Jarum panjang jam menunjuk angka 12 

dan jarum pendek jam menunjuk angka 10! 
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a.      c.  

b.      d.  
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PROSES 
PEMBELAJARAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATUSSALIKI N 

AIR ITAM PANGKALPINANG 

Nama Sekolah   :  

Mata Pelajaran  : 

Kelas/Semester  : 

Hari/Tanggal   : 

Petunjuk : Berilah tanda ( v )  pada kolom yang tersedia sesuai 

dengan pengamatan anda pada saat guru melaksanakan 

proses pembelajaran. 

No Nama Siswa 
Kegiatan 

Keterangan 
1 2 3 4 

1 Aliyah 
     

2 Arya Achmad 
     

3 Delima 
     

4 Dendra. D 
     

5 Dita Amelia 
     

6 Dyah Sekar 
     

7 Fito Muhammad 
     

8 Ghafar Pratama 
     

9 Jana Andrean 
     

10 Juan Aulia 
     

11 Maharani 
     

12 Maichel Bora 
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13 Marsendy 
     

14 Muhammad Adilva 
     

15 Muhammad Dimas 
     

16 Muhammad Duta 
     

17 Muhammad Fauzan 
     

18 Muhammad Juliarza 
     

19 Muhammad Yusuf 
     

20 Najwa Helma 
     

21 Noverta 
     

22 Pauziah 
     

23 Pitria 
     

24 Rena Mailani 
     

25 Risdika 
     

26 Selasi 
     

27 Zakaria 
     

 

     Palembang,  April 2015 

      Observer 

 

            (Liliek Zuhriana Haniah, S. Pd. I) 
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Keterangan: 

Indikator 
4. Siswa memperhatikan penjelasan materi 

dari guru 
5. Siswa bersemangat mengerjakan soal 
6. Siswa tidak mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan soal. 
 

Kriteria Skor: 

4 = Sangat Baik = Jika 3 description muncul 

3 = Baik = Jika 2 description muncul 

2 = Cukup Baik = Jika 1 description muncul 

1 = Kurang Baik = Jika description tidak muncul 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah   :  

Mata Pelajaran  : 

Kelas/Semester  : 

Hari/Tanggal   : 

Petunjuk : Berilah tanda ( v )  pada kolom yang tersedia sesuai 

dengan pengamatan anda pada saat guru melaksanakan 

proses pembelajaran. 

No Aktivitas Guru 
Rating 

5 4 3 2 1 

1. Guru mempersiapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

     

2. Guru memotivasi siswa      

3. Guru mempersiapkan media 

pembelajaran 

     

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai 

     

5. Pemanfaatan media pembelajaran 

4. Menunjukkan keterampilan 

dalam penggunaan media. 

5. Menggunakan media secara 

efektif dan efisien. 

6. Melibatkan siswa dalam 

pemanfaatan media. 
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6. Pembelajaran dilaksanakan dalam 

langkah-langkah dan urutan yang sesuai 

dengan RPP 

     

7. Evaluasi belajar tentang materi yang 

telah dipelajari 

     

 

 

     Palembang,  April 2015 

      Observer 

 

 

            (Liliek Zuhriana Haniah, S. Pd. I) 

 

Keterangan: 

5 = Sangat Baik 

4 = Baik 

3 = Cukup Baik 

2 = Kurang Baik 

1 = Buruk 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah   : Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : III/ 2 

Alokasi Waktu  : 2 X 35 Menit 

A. Standar Kompetensi  

• Menggunakan pengukuran waktu, panjang, dan berat dalam memecahkan 

masalah 

B. Kompetensi Dasar 

• Menggunakan alat ukur dalam pemecahan masalah 

C. Indikator 

• Membaca dan menulis tanda waktu seperempat jam (15 menit), 45 menit, 

dan tanda waktu sampai lima menit 

D. Tujuan Pembelajaran 

• Peserta didik dapat membaca dan menulis tanda waktu seperempat jam 

(15 menit), 45 menit, dan tanda waktu sampai lima menit 

E. Karakter Siswa yang diharapkan 

1. Dapat dipercaya Disiplin (Discipline) 

2. Rasa hormat dan perhatian (Respect) 

3. Tekun (Diligent) 

4. Tanggung Jawab (Responbility) 

5. Percaya diri (Confidence) 

6. Keberanian (Branery) 
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7. Kerja sama (Cooperation) 

F. Materi Pembelajaran: 

- Pengukuran 

G. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah 

b. Tanya Jawab 

c. Penugasan 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pendahuluan (15 menit) 

a. Guru mengawali kegiatan belajar dengan mengucapkan salam dan 

menyapa peserta didik. 

b. Guru mengawali pembelajaran dengan membaca basmalah 

c. Guru mengabsen siswa 

d. Apersepsi 

e. Melakukan pre-test 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

Eksplorasi 

a. Siswa diminta menyiapkan buku pelajarannya. 

b. Guru menyiapkan media yang akan digunakan. 

c. Siswa diminta untuk memperhatikan media yang telah 

dipersiapkan oleh guru. 

Elaborasi 

a. Guru menjelaskan cara membaca dan menulis tanda waktu 

yang melibatkan alat ukur dengan menggunakan media benda 

asli (jam). 

b. Siswa diminta untuk memperhatinkan guru di depan kelas yang 

sedang memberikan penjelasan tentang bagaimana cara 
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membaca dan menulis tanda waktu sampai dengan 5 menit 

pada jarum jam.  

c. Guru menyuruh beberapa siswa maju kedepan kelas untuk 

menjelaskan bagaimana cara membaca dan menulis tanda 

waktu. Sementara siswa lain diminta untuk memperhatikkan 

siswa yang maju didepan kelas. 

d. Siswa diminta bertanya jika ada yang mau dipertanyakan. Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya.  

Konfirmasi 

a. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang belum ketahui 

b. Guru memberikan penguatan dalam bentuk lisan 

3. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan dan menyimpulkan bersama siswa. 

b. Guru memberikan evaluasi kepada siswa (post-test) 

c. Guru mengakhiri pembelajaran dengan hamdallah serta mengucapkan 

salam. 

I. Bahan / Sumber Belajar 

a. Sumber 

- Buku paket terampil berhitung matematika kelas III SD / MI 

b. Alat peraga 

- Media Benda Asli (Jam) 

J. Penilaian Pembelajaran 

a. Tekhnik penilaian  : Tertulis 

b. Bentuk Instrument  : Pilihan Ganda 

c. Contoh Instrument : Dilampirkan 
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Palembang, 

 April 2015 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah      Peneliti 

 

 

Kustinawati, S.Pd.I      Desi Trinawati 
 NIP. 19730723 199903 2 002     NIM. 11270012 
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Materi Pelajaran  

PENGUKURAN 

3. Membaca dan Menulis Tanda Waktu 

a. Tanda Waktu Seperempat Jam (15 menit) 

Perhatikan gambar jam disamping. Jarum panjang 

menunjuk angka 3, artinya menunjukkan waktu lebih 15 menit, jarum 

pendek menunjukkan angka 11 lebih sedikit. Maka jam tersebut 

menunjukkan pukul 11 lebih 15 menit, dapat ditulis pukul 11.15. 

b. Tanda Waktu 45 Menit 

Pada gambar jam di samping, jarum panjang menunjuk 

angka 9, artinya menunjukkan waktu lebih 45 menit, sedangkan jarum 

pendek mendekati angka 12. Maka jam menunjukkan pukul 11 lebih 45 

menit dapat ditulis pukul 11.45. 
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c. Tanda Waktu sampai 5 menit 

Pada gambar jam disamping, Jarum panjang jam 

menunjukkan angka 1, Jarum pendek menunjukkan angka 8. Artinya 

menunjukkan pukul 8 lebih 5 menit. Atau dapat ditulis pukul 08.05. 

Jika jarum panjang di angka 2, maka waktunya berubah menjadi pukul 8 

lebih 10 menit, atau ditulis pukul 08.10. Jadi, setiap bergerak satu angka 

maka menitnya bertambah 5. 
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INSTRUMENT SOAL PRE-TEST 

Nama   : 

Kelas   : 

Petunjuk Umum 

e. Bacalah soal-soal dengan teliti, jangan lupa tulislah nama dan kelasmu pada 
lembar jawaban yang telah disediakan. 

f. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d yang merupakan jawaban 
paling tepat! 

Soal  

1. Gambar disamping menunjukkan pukul...... 
a. Pukul 09.05     c. Pukul 09.15  
b. Pukul 09.10     d. Pukul 09.45 

  

2. Gambar disamping menunjukkan pukul...... 
a. Pukul 03.06     c. Pukul 06.20 
b. Pukul 06.15     d. Pukul 06.25 
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3. Gambar disamping menunjukkan pukul...... 
a. Pukul 03.25     c. Pukul 05.20 
b. Pukul 05.15     d. Pukul 05.25 

 
4. Gambar manakah yang menunjukkan Jarum panjang jam menunjuk angka 3 

dan jarum pendek jam menunjuk angka 11 lebih sedikit! 

a.      c.  

b.      d.  
 
 

5. Gambar manakah yang menunjukkan Jarum panjang jam menunjuk angka 9 
dan jarum pendek mendekati angka 2! 

a.      c.  

b.      d.  
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6.  Gambar disamping menunjukkan pukul...... 
 

a. Pukul 04.05     c. Pukul 05.20 
b. Pukul 05.04     d. Pukul 04.10 

 

7.  Gambar disamping menunjukkan pukul...... 
 

a. Pukul 08.45     c. Pukul 09.40 
b. Pukul 09.08     d. Pukul 09.15 

 
8.  

 Gambar disamping menunjukkan pukul...... 
a. Pukul 05.15     c. Pukul 05.10 
b. Pukul 05.05     d. Pukul 05.20 

 



 

146 
 
 

9.  Gambar disamping menunjukkan pukul...... 
a. Pukul 04.20     c. Pukul 04.10 
b. Pukul 04.15     d. Pukul 04.05 

 
10. Gambar manakah yang menunjukkan Jarum panjang jam menunjuk angka 1 

dan jarum pendek menunjukkan angka 4! 

a.      c.  

b.      d.  
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INSTRUMENT SOAL POST-TEST 

Nama   : 

Kelas   : 

Petunjuk Umum 

a. Bacalah soal-soal dengan teliti, jangan lupa tulislah nama dan kelasmu pada 
lembar jawaban yang telah disediakan. 

b. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d yang merupakan jawaban 
paling tepat! 

Soal  

1. Gambar disamping menunjukkan pukul...... 
a. Pukul 09.05     c. Pukul 09.15  
b. Pukul 09.10     d. Pukul 09.45 

  

2. Gambar disamping menunjukkan pukul...... 
a. Pukul 03.06     c. Pukul 06.20 
b. Pukul 06.15     d. Pukul 06.25 
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3. Gambar disamping menunjukkan pukul...... 
a. Pukul 03.25     c. Pukul 05.20 
b. Pukul 05.15     d. Pukul 05.25 

 
4. Gambar manakah yang menunjukkan Jarum panjang jam menunjuk angka 3 

dan jarum pendek jam menunjuk angka 11 lebih sedikit! 

a.      c.  

b.      d.  
 
 

5. Gambar manakah yang menunjukkan Jarum panjang jam menunjuk angka 9 
dan jarum pendek mendekati angka 2! 

a.      c.  

b.      d.  
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6.  Gambar disamping menunjukkan pukul...... 
 

a. Pukul 04.05     c. Pukul 05.20 
b. Pukul 05.04     d. Pukul 04.10 

 

7.  Gambar disamping menunjukkan pukul...... 
 

a. Pukul 08.45     c. Pukul 09.40 
b. Pukul 09.08     d. Pukul 09.15 

 
8.  

 Gambar disamping menunjukkan pukul...... 
a. Pukul 05.15     c. Pukul 05.10 
b. Pukul 05.05     d. Pukul 05.20 
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9.  Gambar disamping menunjukkan pukul...... 
a. Pukul 04.20     c. Pukul 04.10 
b. Pukul 04.15     d. Pukul 04.05 

 
10. Gambar manakah yang menunjukkan Jarum panjang jam menunjuk angka 1 

dan jarum pendek menunjukkan angka 4! 

a.      c.  

b.      d.  
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PROSES 
PEMBELAJARAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATUSSALIKI N 

AIR ITAM PANGKALPINANG 

Nama Sekolah   :  

Mata Pelajaran  : 

Kelas/Semester  : 

Hari/Tanggal   : 

Petunjuk : Berilah tanda ( v )  pada kolom yang tersedia sesuai 

dengan pengamatan anda pada saat guru melaksanakan 

proses pembelajaran. 

No Nama Siswa 
Kegiatan 

Keterangan 
1 2 3 4 

1 Aliyah 
     

2 Arya Achmad 
     

3 Delima 
     

4 Dendra. D 
     

5 Dita Amelia 
     

6 Dyah Sekar 
     

7 Fito Muhammad 
     

8 Ghafar Pratama 
     

9 Jana Andrean 
     

10 Juan Aulia 
     

11 Maharani 
     

12 Maichel Bora 
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13 Marsendy 
     

14 Muhammad Adilva 
     

15 Muhammad Dimas 
     

16 Muhammad Duta 
     

17 Muhammad Fauzan 
     

18 Muhammad Juliarza 
     

19 Muhammad Yusuf 
     

20 Najwa Helma 
     

21 Noverta 
     

22 Pauziah 
     

23 Pitria 
     

24 Rena Mailani 
     

25 Risdika 
     

26 Selasi 
     

27 Zakaria 
     

 

     Palembang,  April 2015 

      Observer 

 

            (Liliek Zuhriana Haniah, S. Pd. I) 
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Keterangan: 

Indikator 
7. Siswa memperhatikan penjelasan materi 

dari guru 
8. Siswa bersemangat mengerjakan soal 
9. Siswa tidak mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan soal. 
 

Kriteria Skor: 

4 = Sangat Baik = Jika 3 description muncul 

3 = Baik = Jika 2 description muncul 

2 = Cukup Baik = Jika 1 description muncul 

1 = Kurang Baik = Jika description tidak muncul 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah   :  

Mata Pelajaran  : 

Kelas/Semester  : 

Hari/Tanggal   : 

Petunjuk : Berilah tanda ( v )  pada kolom yang tersedia sesuai 

dengan pengamatan anda pada saat guru melaksanakan 

proses pembelajaran. 

No Aktivitas Guru 
Rating 

5 4 3 2 1 

1. Guru mempersiapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

     

2. Guru memotivasi siswa      

3. Guru mempersiapkan media 

pembelajaran 

     

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai 

     

5. Pemanfaatan media pembelajaran 

7. Menunjukkan keterampilan 

dalam penggunaan media. 

8. Menggunakan media secara 

efektif dan efisien. 

9. Melibatkan siswa dalam 

pemanfaatan media. 
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6. Pembelajaran dilaksanakan dalam 

langkah-langkah dan urutan yang sesuai 

dengan RPP 

     

7. Evaluasi belajar tentang materi yang 

telah dipelajari 

     

 

 

     Palembang,  April 2015 

      Observer 

 

 

            (Liliek Zuhriana Haniah, S. Pd. I) 

 

Keterangan: 

5 = Sangat Baik 

4 = Baik 

3 = Cukup Baik 

2 = Kurang Baik 

1 = Buruk 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah   : Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : III/ 2 

Alokasi Waktu  : 2 X 35 Menit 

A. Standar Kompetensi  

• Memahami pecahan sederhana dan pengunaannya dalam pemecahan 

masalah 

B. Kompetensi Dasar 

• Mengenal pecahan sederhana 

C. Indikator 

• Mengenal pecahan setengah dan seperempat 

• Mengenal pecahan sepertiga dan seperenam 

D. Tujuan Pembelajaran 

• Peserta didik dapat mengenal pecahan setengan dan seperempat. 

• Peserta didik dapat megenal pecahan sepertiga dan seperenam. 

E. Karakter Siswa yang diharapkan 

1. Dapat dipercaya Disiplin (Discipline) 

2. Rasa hormat dan perhatian (Respect) 

3. Tekun (Diligent) 

4. Tanggung Jawab (Responbility) 

5. Percaya diri (Confidence) 

6. Keberanian (Branery) 

7. Kerja sama (Cooperation) 
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F. Materi Pembelajaran: 

- Pecahan 

G. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Penugasan 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pendahuluan (15 menit) 

a. Guru mengawali kegiatan belajar dengan mengucapkan salam dan 

menyapa peserta didik. 

b. Guru mengawali pembelajaran dengan membaca basmalah 

c. Guru mengabsen siswa 

d. Apersepsi 

e. Melakukan pre-test 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

Eksplorasi 

a. Siswa diminta menyiapkan buku pelajarannya 

b. Guru menyiapkan media yang akan digunakan, siswa diminta untuk 

melihat-lihat materi tentang pecahan 

c. Siswa diminta untuk memperhatikan media yang telah dipersiapkan 

oleh guru. 

Elaborasi 

a. Guru mengenalkan bentuk pecahan menggunakan benda asli. 

b. Guru menjelaskan pecahan setengah, seperempat, sepertiga dan 

seperenam menggunakan media benda asli (roti, Apel, Tali, Kertas). 

c. Siswa diminta untuk memperhatikan guru di depan kelas yang sedang 

menjelaskan materi soal tentang pecahan dengan menggunakan media 

benda asli. 
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d. Guru menyuruh salah satu siswa untuk maju didepan kelas untuk 

mengenalkan pecahan menggunakan media benda asli.  

e. Siswa diminta bertanya jika ada yang mau dipertanyakan. Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya.  

Konfirmasi 

a. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang belum ketahui 

b. Guru memberikan penguatan dalam bentuk lisan. 

3. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan dan menyimpulkan bersama siswa 

b. Guru memberikan evaluasi kepada siswa (post-test) 

c. Guru mengakhiri pembelajaran dengan hamdallah serta mengucapkan 

salam. 

I. Bahan / Sumber Belajar 

1. Sumber 

- Buku paket terampil berhitung matematika kelas III SD / MI 

2. Alat peraga 

- Media Benda Asli (Roti, Apel, Tali, kertas, dan  lain – lain ) 

J. Penilaian Pembelajaran 

a. Tekhnik penilaian  : Tertulis 

b. Bentuk Instrument  : Pilihan Ganda  

c. Contoh Instrument : Dilampirkan 
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Palembang, 

 April  2015 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah      Peneliti 

 

 

Kustinawati, S.Pd.I      Desi Trinawati 
 NIP. 19730723 199903 2 002     NIM. 11270012 
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Materi Pelajaran  

PECAHAN 

1. Mengenal Pecahan Sederhana 

a. Pecahan Setengan dan Seperempat 

Perhatikan gambar sebuah kue bolu yang dipotong menjadi dua bagian sama 

besar. 

 Berdasarkan gambar disamping, kita lihat ada 

dua potong kue bolu yang sama besar, masing-masing setengah bagian dari kue bolu 

yang utuh. Selanjutnya coba kamu ambil selembar kertas, lalu lipat menjadi dua 

bagian sama besar. Lipatan tersebut dpotong sehingga kertas menjadi dua potongan. 

Berapa bagian dari kertas utuh setiap potongan kertas tersebut?  

Untuk memahami lebih lanjut tentang pecahan setengah, perhatikan daftar 

berikut: 

Benda Utuh Setelah dibelah dua 
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Jadi, setengah adalah satu bagian yang di bagi dua sama besar. Setelah kamu 

mengenal dan memahami pecahan setengah, mari kita pelajari pecahan seperempat. 

 Perhatikan roti ang utuh disamping. 

Kemudian roti tersebut dipotong menjadi 4 bagian sama besar. 

      

Satu potong roti adalah seperempat bagian dari yang utuh. 

Jadi, seperempat adalah satu bagian yang dibagi empat sama besar. 

b. Pecahan Sepertiga dan Seperenam 

Perhatikan gambar roti dibawah ini! 

  

Pada gambar di atas kita dapatkan 3 potong roti yang sama besar yaitu 

sepertiga bagian dari roti yang utuh. Setelah mengenal dan memahami pecahan 

sepertiga, mari kita pelajari pecahan seperenam. 

Perhatikan gambar roti dibawah ini! 



 

162 
 
 

   

Pada gambar di atas kita dapatkan 6 potong roti yang sama besar yaitu 

seperenam bagian dari roti yang utuh. 

INSTRUMENT SOAL PRE-TEST 

Nama   : 

Kelas   : 

Petunjuk Umum 

g. Bacalah soal-soal dengan teliti, jangan lupa tulislah nama dan kelasmu pada 
lembar jawaban yang telah disediakan. 

h. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d yang merupakan jawaban 
paling tepat! 

Soal  

1.  

   

 Anita mempunyai sebuah apel. Buah apel tersebut akan dipotong menjadi dua 
untuk dibagikan kepada Ina. Jadi, nilai pecahan yang ditunjukkan oleh gambar 
diatas adalah..... 

a.  Setengah 
 

b.  Seperempat  

 

c. Sepertiga 
 

d. Seperenam 
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2.  

nilai pecahan yang ditunjukkan oleh gambar diatas adalah..... 

a. Seperenam 
 

b. Seperempat 

c. Sepertiga  
 

d. Setengah

 

3.   

nilai pecahan yang ditunjukkan oleh gambar diatas adalah..... 

a. Setengah 
 

b. Seperempat 

c. Sepertiga 
 

d. Seperenam

  

4.              nilai pecahan yang ditunjukkan 
oleh gambar diatas adalah..... 
a. Setengah      c. Sepertiga 
b. Seperempat     d. Seperenam 

 

5.   Nilai pecahan yang 
ditunjukkan oleh gambar disamping adalah.... 

a. Setengah     c. Seperempat 
b. Sepertiga     d. Seperenam 
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6.      

 
 
 

 

Rendi mempunyai satu kertas , lalu kertas tersebut dipotong menjadi 2 bagian. 
Jadi, nilai pecahan yang ditunjukkan oleh gambar diatas adalah..... 

a. Setengah 
 

b. seperempat 

 

c. sepertiga 
 

d. seperenam 
 

 

   
7.  

      

 

 Nilai pecahan yang ditunjukkan pecahan diatas adalah.....

a. Seperenam 
 

b. Sepertiga 
c. Setengah 

 

d. Seperempat
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8. Gambar dibawah ini Satu bagian yang dibagi empat sama besar adalah..... 

a.   
 

b.   
 

c.   
 

d.   
 
 

9.  Gambar dibawah ini yang satu bagian dibagi menjadi enam bagian sama 
besar adalah..... 

a.   
 

b.   
 

c.   
 

d.   

 

10. Gambar dibawah ini yang satu bagian dibagi menjadi dua bagian sama besar 
adalah..... 

a.   
 

b.   
 

c.   
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d.   

  



 

167 
 
 

INSTRUMENT SOAL POST-TEST 

Nama   : 

Kelas   : 

Petunjuk Umum 

a. Bacalah soal-soal dengan teliti, jangan lupa tulislah nama dan kelasmu pada 
lembar jawaban yang telah disediakan. 

b. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d yang merupakan jawaban 
paling tepat! 

Soal  

1.  

   

 Anita mempunyai sebuah apel. Buah apel tersebut akan dipotong menjadi dua 
untuk dibagikan kepada Ina. Jadi, nilai pecahan yang ditunjukkan oleh gambar 
diatas adalah..... 

a.  Setengah 
 

b.  Seperempat  

 

c. Sepertiga 
 

d. Seperenam 

 

2.  

nilai pecahan yang ditunjukkan oleh gambar diatas adalah..... 

a. Seperenam 
 

b. Seperempat 

c. Sepertiga  
 

d. Setengah
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3.   

nilai pecahan yang ditunjukkan oleh gambar diatas adalah..... 

a. Setengah 
 

b. Seperempat 

c. Sepertiga 
 

d. Seperenam

  

4.              nilai pecahan yang ditunjukkan 
oleh gambar diatas adalah..... 
a. Setengah      c. Sepertiga 
b. Seperempat     d. Seperenam 

 

5.   Nilai pecahan yang 
ditunjukkan oleh gambar disamping adalah.... 

a. Setengah     c. Seperempat 
b. Sepertiga     d. Seperenam 

 
6.      

 
 

 

Rendi mempunyai satu kertas , lalu kertas tersebut dipotong menjadi 2 bagian. 
Jadi, nilai pecahan yang ditunjukkan oleh gambar diatas adalah..... 

e. Setengah 
 

f. seperempat 

 

g. sepertiga 
 

h. seperenam 
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7.  

      

 

 Nilai pecahan yang ditunjukkan pecahan diatas adalah.....

a. Seperenam 
 

b. Sepertiga 
c. Setengah 

 

d. Seperempat
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8. Gambar dibawah ini Satu bagian yang dibagi empat sama besar adalah..... 

a.   
 

b.   
 

c.   
 

d.   
 
 

9.  Gambar dibawah ini yang satu bagian dibagi menjadi enam bagian sama besar adalah..... 

a.   
 

b.   
 

c.   
 

d.   

 

10. Gambar dibawah ini yang satu bagian dibagi menjadi dua bagian sama besar adalah..... 

a.   
 

b.   
 

c.   
 

d.   
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PROSES PEMBE LAJARAN DI 
MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATUSSALIKIN AIR ITAM PANGK ALPINANG 

Nama Sekolah   :  

Mata Pelajaran  : 

Kelas/Semester  : 

Hari/Tanggal   : 

Petunjuk : Berilah tanda ( v )  pada kolom yang tersedia sesuai dengan 

pengamatan anda pada saat guru melaksanakan proses 

pembelajaran. 

No Nama Siswa 
Kegiatan 

Keterangan 
1 2 3 4 

1 Aliyah 
     

2 Arya Achmad 
     

3 Delima 
     

4 Dendra. D 
     

5 Dita Amelia 
     

6 Dyah Sekar 
     

7 Fito Muhammad 
     

8 Ghafar Pratama 
     

9 Jana Andrean 
     

10 Juan Aulia 
     

11 Maharani 
     

12 Maichel Bora 
     

13 Marsendy 
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14 Muhammad Adilva 
     

15 Muhammad Dimas 
     

16 Muhammad Duta 
     

17 Muhammad Fauzan 
     

18 Muhammad Juliarza 
     

19 Muhammad Yusuf 
     

20 Najwa Helma 
     

21 Noverta 
     

22 Pauziah 
     

23 Pitria 
     

24 Rena Mailani 
     

25 Risdika 
     

26 Selasi 
     

27 Zakaria 
     

 

     Palembang,  April 2015 

      Observer 

 

            (Liliek Zuhriana Haniah, S. Pd. I) 

 

 

 

Keterangan: 

Indikator 
10. Siswa memperhatikan penjelasan materi 
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dari guru 
11. Siswa bersemangat mengerjakan soal 
12. Siswa tidak mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan soal. 
 

Kriteria Skor: 

4 = Sangat Baik = Jika 3 description muncul 

3 = Baik = Jika 2 description muncul 

2 = Cukup Baik = Jika 1 description muncul 

1 = Kurang Baik = Jika description tidak muncul 

  



 

174 
 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DALAM PROSES PEMBEL AJARAN 

Nama Sekolah   :  

Mata Pelajaran  : 

Kelas/Semester  : 

Hari/Tanggal   : 

Petunjuk : Berilah tanda ( v )  pada kolom yang tersedia sesuai dengan 

pengamatan anda pada saat guru melaksanakan proses 

pembelajaran. 

No Aktivitas Guru 
Rating 

5 4 3 2 1 

1. Guru mempersiapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

     

2. Guru memotivasi siswa      

3. Guru mempersiapkan media 

pembelajaran 

     

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai 

     

5. Pemanfaatan media pembelajaran 

10. Menunjukkan keterampilan 

dalam penggunaan media. 

11. Menggunakan media secara 

efektif dan efisien. 

12. Melibatkan siswa dalam 

pemanfaatan media. 

     

6. Pembelajaran dilaksanakan dalam 

langkah-langkah dan urutan yang sesuai 

dengan RPP 
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7. Evaluasi belajar tentang materi yang 

telah dipelajari 

     

 

 

     Palembang,  April 2015 

      Observer 

 

 

            (Liliek Zuhriana Haniah, S. Pd. I) 

 

Keterangan: 

5 = Sangat Baik 

4 = Baik 

3 = Cukup Baik 

2 = Kurang Baik 

1 = Buruk 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah   : Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : III/ 2 

Alokasi Waktu  : 2 X 35 Menit 

A. Standar Kompetensi  

• Memahami pecahan sederhana dan pengunaannya dalam pemecahan masalah 

B. Kompetensi Dasar 

• Mengenal pecahan sederhana 

C. Indikator 

• Membaca dan menulis lambang pecahan setengah dan seperempat 

• Membaca dan menulis lambang pecahan sepertiga dan seperenam 

D. Tujuan Pembelajaran 

• Peserta didik dapat membaca dan menulis lambang pecahan setengah dan sperempat 

• Peserta didik dapat membaca dan menulis lambang sepertiga dan seperenam 

E. Karakter Siswa yang diharapkan 

1. Dapat dipercaya Disiplin (Discipline) 

2. Rasa hormat dan perhatian (Respect) 

3. Tekun (Diligent) 

4. Tanggung Jawab (Responbility) 

5. Percaya diri (Confidence) 

6. Keberanian (Branery) 

7. Kerja sama (Cooperation) 

F. Materi Pembelajaran: 

- Pecahan 
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G. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Penugasan 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pendahuluan (15 menit) 

a. Guru mengawali kegiatan belajar dengan mengucapkan salam dan menyapa 

peserta didik. 

b. Guru mengawali pembelajaran dengan membaca basmalah 

c. Guru mengabsen siswa 

d. Apersepsi 

e. Melakukan pre-test 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

Eksplorasi 

a. Siswa diminta menyiapkan buku pelajarannya 

b. Guru menyiapkan media yang akan digunakan, siswa diminta untuk melihat-lihat 

materi tentang pecahan 

c. Siswa diminta untuk memperhatikan media yang telah dipersiapkan oleh guru. 

Elaborasi 

a. Guru menjelaskan cara membaca dan menulis lambang pecahan dengan 

menggunakan media benda asli. 

b.  Siswa diminta untuk memperhatinkan guru di depan kelas yang sedang 

memberikan contoh materi soal tentang cara membaca dan menulis lambang 

pecahan dengan menggunakan media benda asli. 

c. Guru menyuruh beberapa siswa untuk maju didepan kelas untuk membaca dan 

menulis lambang pecahan. 

d. Siswa diminta bertanya jika ada yang mau dipertanyakan. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya.  

Konfirmasi 
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a. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang belum ketahui. 

b. Guru memberikan penguatan dalam bentuk lisan. 

3. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan 

menyimpulkan bersama siswa 

b. Guru memberikan evaluasi kepada siswa (post-test) 

c. Guru mengakhiri pembelajaran dengan hamdallah serta mengucapkan salam. 

I. Bahan / Sumber Belajar 

1. Sumber 

- Buku paket terampil berhitung matematika kelas III SD / MI 

2. Alat peraga 

- Media Benda Asli (Roti, Apel, Tali, kertas, dan lain – lain ) 

J. Penilaian Pembelajaran 

a. Tekhnik penilaian  : Tertulis 

b. Bentuk Instrument  : Pilihan Ganda  

c. Contoh Instrument : Dilampirkan 

 

Palembang,  April 2015 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah      Peneliti 

 

 

Kustinawati, S.Pd.I      Desi Trinawati 
 NIP. 19730723 199903 2 002     NIM. 11270012 
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Materi Pelajaran  

PECAHAN 

2. Mengenal dan Menulis Lambang Pecahan 

a. Lambang Pecahan Setengah dan Seperempat 

 Pada setiap gambar di samping, ada 2 bagian yang sama 

besar. Jika kamu ambil satu bagian yang diwarnai, berarti kamu telah mengambil setengah dari 

keseluruhan. Bagian yang diwarnai menunjukkan pecahan setengah. Lambang pecahan setengah 

yaitu 
	� , dibaca setengah atau satu per dua. 

 Demikian pula dengan gambar berikut. 

Lingkaran di bagi menjadi 4 bagian yang sama besar, bagian yang diwarnai yaitu 

seperempat dari keseluruhan. Lambang pecahan seperempat adalah 
	[ , dibaca seperempat atau 

satu per empat. 

 

 

 

b. Lambang Pecahan Sepertiga dan Seperenam 
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 Pada gambar di samping ada 3 bagian yang sama besar, jika kamu 

mengambil satu bagian yaitu yang diwarnai berarti mengambil sepertiga dari keseluruhan. 

Lambang pecahan sepertiga yaitu 
	@ dibaca sepertiga atau satu per tiga. 

Demikian pula dengan gambar berikut. 

 Pada gambar di samping ada 6 bagian yang sama besar, jika kamu 

megambil satu bagian, misal bagian yang diwarnai berarti kamu megambil seperenam dari 

keseluruhan. Lambang pecahan seperenam yaitu 
	d , dibaca seperenam atau satu per enam. 
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INSTRUMENT SOAL PRE-TEST 

Nama   : 

Kelas   : 

Petunjuk Umum 

a. Bacalah soal-soal dengan teliti, jangan lupa tulislah nama dan kelasmu pada lembar 

jawaban yang telah disediakan. 

b. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d yang merupakan jawaban paling tepat! 

Soal  

1.     Nilai pecahan yang ditunjukkan oleh gambar disamping adalah ..... 
a. Setengah   c. Seperenam 
b. Seperempat  d. Sepertiga 

 

2. Gambar di bawah ini 2 bagian yang sama besar adalah... 

a.                                                   c.   
 

 b.                      d.      
 

3. Nilai pecahan yang ditunjukkan oleh gambar disamping adalah ..... 

a. 
	� 

 
 

b. 
	@ 

 

c. 
�	 
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d. 
@	 

 

4.    Nilai pecahan yang ditunjukkan oleh gambar disamping adalah ..... 

a. 
	@ 

 
 

b. 
@	 

 

c. 
	[ 

 
 

d. 
[	

 

5. Nilai pecahan 
	@	yang ditunjukkan oleh gambar dibawah ini adalah..... 

a.                                                    c.   
   

 b.                      d.     
 

 

6. Nilai pecahan 
	d	dibaca....... 

a      Satu perdua  
b. Satu perempat 

c. Satu pertiga 
d. Satu perenam                            

 

7. Nilai pecahan 
	[	yang ditunjukkan oleh gambar dibawah ini adalah..... 

a.                                                    c.   
   

 b.                      d.     
 

8.    Nilai pecahan 
	�	yang ditunjukkan oleh gambar dibawah ini adalah..... 
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a.                                                    c.   
   

 b.                      d.     
 

9.  Nilai pecahan 
	@	dibaca....... 

a. Satu perdua 
b. Satu pertiga 

c. Satu perempat 
d. Satu perenam 

10.   Nilai pecahan 
	�	dibaca....... 

 

a. Satu perdua 
b. Satu pertiga 
c. Satu perempat 
d. Satu perenam 
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INSTRUMENT SOAL POST-TEST 

Nama   : 

Kelas   : 

Petunjuk Umum 

a. Bacalah soal-soal dengan teliti, jangan lupa tulislah nama dan kelasmu pada lembar 

jawaban yang telah disediakan. 

b. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d yang merupakan jawaban paling tepat! 

Soal  

1.     Nilai pecahan yang ditunjukkan oleh gambar disamping adalah ..... 
a. Setengah   c. Seperenam 
b. Seperempat  d. Sepertiga 

 

2. Gambar di bawah ini 2 bagian yang sama besar adalah... 

a.                                                   c.   
 

 b.                      d.      
 

3. Nilai pecahan yang ditunjukkan oleh gambar disamping adalah ..... 

a. 
	� 

 
 

b. 
	@ 

 

c. 
�	 

 
 

d. 
@	 
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4.    Nilai pecahan yang ditunjukkan oleh gambar disamping adalah ..... 

a. 
	@ 

 
 

b. 
@	 

 

c. 
	[ 

 
 

d. 
[	

 

5. Nilai pecahan 
	@	yang ditunjukkan oleh gambar dibawah ini adalah..... 

a.                                                    c.   
   

 b.                      d.     
 

 

6. Nilai pecahan 
	d	dibaca....... 

a      Satu perdua  
b. Satu perempat 

c. Satu pertiga 
d. Satu perenam                            

 

7. Nilai pecahan 
	[	yang ditunjukkan oleh gambar dibawah ini adalah..... 

a.                                                    c.   
   

 b.                      d.     
 

8.    Nilai pecahan 
	�	yang ditunjukkan oleh gambar dibawah ini adalah..... 
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a.                                                    c.   
   

 b.                      d.     
 

9.  Nilai pecahan 
	@	dibaca....... 

a. Satu perdua 
b. Satu pertiga 
c. Satu perempat 
d. Satu perenam 

 

10. Nilai pecahan 
	�	dibaca....... 

 

a. Satu perdua 
b. Satu pertiga 
c. Satu perempat 
d. Satu perenam 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PROSES 
PEMBELAJARAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATUSSALIKI N 

AIR ITAM PANGKALPINANG 

Nama Sekolah   :  

Mata Pelajaran  : 

Kelas/Semester  : 

Hari/Tanggal   : 

Petunjuk : Berilah tanda ( v )  pada kolom yang tersedia sesuai 

dengan pengamatan anda pada saat guru melaksanakan 

proses pembelajaran. 

No Nama Siswa 
Kegiatan 

Keterangan 
1 2 3 4 

1 Aliyah 
     

2 Arya Achmad 
     

3 Delima 
     

4 Dendra. D 
     

5 Dita Amelia 
     

6 Dyah Sekar 
     

7 Fito Muhammad 
     

8 Ghafar Pratama 
     

9 Jana Andrean 
     

10 Juan Aulia 
     

11 Maharani 
     

12 Maichel Bora 
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13 Marsendy 
     

14 Muhammad Adilva 
     

15 Muhammad Dimas 
     

16 Muhammad Duta 
     

17 Muhammad Fauzan 
     

18 Muhammad Juliarza 
     

19 Muhammad Yusuf 
     

20 Najwa Helma 
     

21 Noverta 
     

22 Pauziah 
     

23 Pitria 
     

24 Rena Mailani 
     

25 Risdika 
     

26 Selasi 
     

27 Zakaria 
     

 

     Palembang,  April 2015 

      Observer 

 

            (Liliek Zuhriana Haniah, S. Pd. I) 
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Keterangan: 

Indikator 
13. Siswa memperhatikan penjelasan materi 

dari guru 
14. Siswa bersemangat mengerjakan soal 
15. Siswa tidak mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan soal. 
 

Kriteria Skor: 

4 = Sangat Baik = Jika 3 description muncul 

3 = Baik = Jika 2 description muncul 

2 = Cukup Baik = Jika 1 description muncul 

1 = Kurang Baik = Jika description tidak muncul 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah   :  

Mata Pelajaran  : 

Kelas/Semester  : 

Hari/Tanggal   : 

Petunjuk : Berilah tanda ( v )  pada kolom yang tersedia sesuai 

dengan pengamatan anda pada saat guru melaksanakan 

proses pembelajaran. 

No Aktivitas Guru 
Rating 

5 4 3 2 1 

1. Guru mempersiapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

     

2. Guru memotivasi siswa      

3. Guru mempersiapkan media 

pembelajaran 

     

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai 

     

5. Pemanfaatan media pembelajaran 

13. Menunjukkan keterampilan 

dalam penggunaan media. 

14. Menggunakan media secara 

efektif dan efisien. 

15. Melibatkan siswa dalam 

pemanfaatan media. 
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6. Pembelajaran dilaksanakan dalam 

langkah-langkah dan urutan yang sesuai 

dengan RPP 

     

7. Evaluasi belajar tentang materi yang 

telah dipelajari 

     

 

 

     Palembang,  April 2015 

      Observer 

 

 

            (Liliek Zuhriana Haniah, S. Pd. I) 

 

Keterangan: 

5 = Sangat Baik 

4 = Baik 

3 = Cukup Baik 

2 = Kurang Baik 

1 = Buruk 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah   : Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Air Itam 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : III/ 2 

Alokasi Waktu  : 2 X 35 Menit 

A. Standar Kompetensi  

• Memahami pecahan sederhana dan pengunaannya dalam pemecahan 

masalah 

B. Kompetensi Dasar 

• Membandingkan pecahan sederhana 

C. Indikator 

• Membandingkan pecahan 

D. Tujuan Pembelajaran 

• Peserta didik dapat membandingkan pecahan 

E. Karakter Siswa yang diharapkan 

1. Dapat dipercaya Disiplin (Discipline) 

2. Rasa hormat dan perhatian (Respect) 

3. Tekun (Diligent) 

4. Tanggung Jawab (Responbility) 

5. Percaya diri (Confidence) 

6. Keberanian (Branery) 

7. Kerja sama (Cooperation) 

F. Materi Pembelajaran: 

- Pecahan 
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G. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Penugasan 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pendahuluan (15 menit) 

a. Guru mengawali kegiatan belajar dengan mengucapkan salam dan 

menyapa peserta didik. 

b. Guru mengawali pembelajaran dengan membaca basmalah 

c. Guru mengabsen siswa 

d. Apersepsi 

e. Melakukan pre-test 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

Eksplorasi 

a. Siswa diminta menyiapkan buku pelajarannya 

b. Guru menyiapkan media yang akan digunakan 

c. Siswa diminta untuk memperhatikan media yang telah dipersiapkan 

oleh guru. 

Elaborasi 

a. Guru menjelaskan cara membandingkan pecahan dengan 

menggunakan media benda asli. 

b. Siswa diminta untuk memperhatinkan guru di depan kelas yang 

sedang memberikan contoh penyelesaian soal tentang membandingkan 

pecahan dengan menggunakan media benda asli. 

c. Guru menyuruh beberapa siswa untuk maju didepan kelas untuk 

menunjukkan berapa nilai pecahan dan membandingkan pecahan yang 

mana yang lebih besar dan lebih kecil. 
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d. Siswa diminta bertanya jika ada yang mau dipertanyakan. Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya.   

Konfirmasi 

a. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang belum ketahui 

b. Guru memberikan penguatan dalam bentuk lisan 

3. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan dan menyimpulkan bersama siswa 

b. Guru memberikan evaluasi kepada siswa (post-test) 

c. Guru mengakhiri pembelajaran dengan hamdallah serta mengucapkan 

salam. 

I. Bahan / Sumber Belajar 

1. Sumber 

- Buku paket terampil berhitung matematika kelas III SD / MI 

 

2. Alat peraga 

- Media Benda Asli (Roti, Tali, Kertas, Apel, dan lain-lain) 

J. Penilaian Pembelajaran 

a. Tekhnik penilaian  : Tertulis 

b. Bentuk Instrument  : Pilihan ganda 

c. Contoh Instrument : Dilampirkan 
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Palembang, 

 April 2015 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah      Peneliti 

 

 

Kustinawati, S.Pd.I      Desi Trinawati 
 NIP. 19730723 199903 2 002     NIM. 11270012 
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Materi Pelajaran  

PECAHAN 

3. Membandingkan Pecahan 

Ambil 4 lembar kertas dari buku tulismu, 

 

 

  

(1)   (2)        (3)       (4)   

 

Lembar 1 kamu potong menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka kertas yang 

telah kamu potong masing-masing menjadi 
	� bagian.  

 

 

 

Lembar 2 kamu potong menjadi 4 bagian yang sama besar maka kertas yang 

telah dipotong masing-masing menjadi 
	[  bagian. 
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Lembar 3 kamu potong menjadi 3 bagian yang sama besar maka kertas yang 

telah kamu potong masing-masing menjadi 
	@ bagian. 

 

 

 

Lembar 4 kamu potong menjadi 6 bagian yang sama besar maka kertas yang 

telah kamu potong masing-masing menjadi 
	d	 bagian. 

 

 

 

Coba bandingkan kertas 
	� dan 

	[   mana yang lebih besar? Ternyata kertas 
	� lebih 

besar dari kertas 
	[   

Lalu bandingkan kertas 
	@ dan 

	d  Mana yang lebih besar? Ternyata kertas 
	@ lebih 

besar dari pada kertas 
	d. Jadi, kesimpulannya  

	d	  <   
	[   <  

	@   <   
	� 

       
	�  >  

	@  >  
	[   > 

	d 
 

INSTRUMENT SOAL PRE-TEST 

Nama   : 

Kelas   : 

Petunjuk Umum 



 

200 
 
 

a. Bacalah soal-soal dengan teliti, jangan lupa tulislah nama dan kelasmu pada 

lembar jawaban yang telah disediakan. 

b. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d yang merupakan jawaban 

paling tepat! 

Soal 

1. Berikut ini tanda yang cocok dari 
	�......	@ adalah ..... 

a. <      c. = 

b. >      d. ≤ 

2. Berikut ini tanda yang cocok dari 
	�......	[ adalah ..... 

a.   >      c. ≤ 

b.  <      d. = 

3. Berikut ini tanda yang cocok dari 
	[......	d adalah ..... 

a. <      c. ≤ 

b. =      d. > 

4. Berikut ini tanda yang cocok dari 
	̂
......

	� adalah ..... 

a. <      c. ≥ 

b. >      d. ≤ 

5. Berikut ini tanda yang cocok dari 
	[......	� adalah ..... 

a. ≥      c. < 

b. >      d. = 

6. Berikut ini tanda yang cocok dari 
	@......	d adalah ..... 

a. >      c. = 

b. ≤      d. < 

7. Berikut ini tanda yang cocok dari 
	[......	̂ adalah ..... 

a. <      c. = 
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b. >      d. ≤ 

8. Berikut ini tanda yang cocok dari 
	�......	d adalah ..... 

a. <      c. ≥ 

b. >      d. = 

9. Berikut ini tanda yang cocok dari 
	d......	� adalah ..... 

a. <      c. = 

b. ≥      d. > 

10. Berikut ini tanda yang cocok dari 
	@......	[ adalah ..... 

a. >      c. ≤ 

b. <      d. = 
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INSTRUMENT SOAL POST-TEST 

Nama   : 

Kelas   : 

Petunjuk Umum 

a. Bacalah soal-soal dengan teliti, jangan lupa tulislah nama dan kelasmu pada 

lembar jawaban yang telah disediakan. 

b. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d yang merupakan jawaban 

paling tepat! 

Soal 

1. Berikut ini tanda yang cocok dari 
	�......	@ adalah ..... 

a. <      c. = 

b. >      d. ≤ 

2. Berikut ini tanda yang cocok dari 
	�......	[ adalah ..... 

a.   >      c. ≤ 

b.  <      d. = 

3. Berikut ini tanda yang cocok dari 
	[......	d adalah ..... 

a. <      c. ≤ 

b. =      d. > 

4. Berikut ini tanda yang cocok dari 
	̂
......

	� adalah ..... 

a. <      c. ≥ 

b. >      d. ≤ 

5. Berikut ini tanda yang cocok dari 
	[......	� adalah ..... 

a. ≥      c. < 

b. >      d. = 
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6. Berikut ini tanda yang cocok dari 
	@......	d adalah ..... 

a. >      c. = 

b. ≤      d. < 

7. Berikut ini tanda yang cocok dari 
	[......	̂ adalah ..... 

a. <      c. = 

b. >      d. ≤ 

8. Berikut ini tanda yang cocok dari 
	�......	d adalah ..... 

a. <      c. ≥ 

b. >      d. = 

9. Berikut ini tanda yang cocok dari 
	d......	� adalah ..... 

a. <      c. = 

b. ≥      d. > 

10. Berikut ini tanda yang cocok dari 
	@......	[ adalah ..... 

a. >      c. ≤ 

b. <      d. = 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PROSES 
PEMBELAJARAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATUSSALIKI N 

AIR ITAM PANGKALPINANG 

Nama Sekolah   :  

Mata Pelajaran  : 

Kelas/Semester  : 

Hari/Tanggal   : 

Petunjuk : Berilah tanda ( v )  pada kolom yang tersedia sesuai 

dengan pengamatan anda pada saat guru melaksanakan 

proses pembelajaran. 

No Nama Siswa 
Kegiatan 

Keterangan 
1 2 3 4 

1 Aliyah 
     

2 Arya Achmad 
     

3 Delima 
     

4 Dendra. D 
     

5 Dita Amelia 
     

6 Dyah Sekar 
     

7 Fito Muhammad 
     

8 Ghafar Pratama 
     

9 Jana Andrean 
     

10 Juan Aulia 
     

11 Maharani 
     

12 Maichel Bora 
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13 Marsendy 
     

14 Muhammad Adilva 
     

15 Muhammad Dimas 
     

16 Muhammad Duta 
     

17 Muhammad Fauzan 
     

18 Muhammad Juliarza 
     

19 Muhammad Yusuf 
     

20 Najwa Helma 
     

21 Noverta 
     

22 Pauziah 
     

23 Pitria 
     

24 Rena Mailani 
     

25 Risdika 
     

26 Selasi 
     

27 Zakaria 
     

 

     Palembang,  April 2015 

      Observer 

 

            (Liliek Zuhriana Haniah, S. Pd. I) 

 

 

 



 

206 
 
 

Keterangan: 

Indikator 
16. Siswa memperhatikan penjelasan materi 

dari guru 
17. Siswa bersemangat mengerjakan soal 
18. Siswa tidak mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan soal. 
 

Kriteria Skor: 

4 = Sangat Baik = Jika 3 description muncul 

3 = Baik = Jika 2 description muncul 

2 = Cukup Baik = Jika 1 description muncul 

1 = Kurang Baik = Jika description tidak muncul 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah   :  

Mata Pelajaran  : 

Kelas/Semester  : 

Hari/Tanggal   : 

Petunjuk : Berilah tanda ( v )  pada kolom yang tersedia sesuai 

dengan pengamatan anda pada saat guru melaksanakan 

proses pembelajaran. 

No Aktivitas Guru 
Rating 

5 4 3 2 1 

1. Guru mempersiapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

     

2. Guru memotivasi siswa      

3. Guru mempersiapkan media 

pembelajaran 

     

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai 

     

5. Pemanfaatan media pembelajaran 

16. Menunjukkan keterampilan 

dalam penggunaan media. 

17. Menggunakan media secara 

efektif dan efisien. 

18. Melibatkan siswa dalam 

pemanfaatan media. 

     



 

208 
 
 

6. Pembelajaran dilaksanakan dalam 

langkah-langkah dan urutan yang sesuai 

dengan RPP 

     

7. Evaluasi belajar tentang materi yang 

telah dipelajari 

     

 

 

     Palembang,  April 2015 

      Observer 

 

 

            (Liliek Zuhriana Haniah, S. Pd. I) 

 

Keterangan: 

5 = Sangat Baik 

4 = Baik 

3 = Cukup Baik 

2 = Kurang Baik 

1 = Buruk 
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Praktek Mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin 
Air Itam Pangkalpinang 
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