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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) SIKLUS I 

Nama Sekolah : SD Negeri Ledok 04 Salatiga 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi waktu : 6 x 35 menit (3 x pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

II. Kompetensi Dasar 

6.3 Menjumlahkan pecahan  

III. Indikator 

 Menyelesaikan masalah kontekstual tentang penjumlahan 

pecahan 

 Mengidentifikasi gambar yang berhubungan dengan 

penjumlahan pecahan 

 Menghitung hasil penjumlahan pecahan 

IV. Tujuan Pembelajaran 

 Melalui penjelasan guru dan pengamatan, siswa dapat 

memahami masalah kontekstual tentang penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama dengan benar. 

 Melalui penemuan terbimbing, siswa dapat membuktikan hasil 

penjumlahan pecahan berpenyebut sama menggunakan media 

dengan benar. 

 Melalui kerja kelompok, siswa dapat menunjukkan gambar 

hasil penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan benar. 

 Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyelesaikan masalah 

kontekstual tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama 

dengan benar. 
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 Melalui diskusi kelas, siswa dapat membandingkan jawaban 

setiap kelompok tentang permasalahan penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama yang telah diberikan dengan benar. 

 Melalui penugasan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan 

sejenis tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan 

benar. 

 Melalui penjelasan guru dan pengamatan, siswa dapat 

memahami masalah kontekstual tentang penjumlahan pecahan 

berpenyebut tidak sama dengan benar. 

 Melalui penemuan terbimbing, siswa dapat membuktikan hasil 

penjumlahan pecahan berpenyebut sama menggunakan media 

dengan benar. 

 Melalui kerja kelompok, siswa dapat menunjukkan gambar 

hasil penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama dengan 

benar.  

 Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyelesaikan masalah 

kontekstual tentang penjumlahan pecahan berpenyebut tidak 

sama dengan benar. 

 Melalui diskusi kelas, siswa dapat membandingkan jawaban 

setiap kelompok tentang permasalahan penjumlahan pecahan 

berpenyebut tidak sama yang telah diberikan dengan benar. 

 Melalui penugasan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan 

sejenis tentang penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama 

dengan benar. 

Karakter siswa yang diharapkan: 

Kerjasama (menyelesaikan masalah kontekstual yang telah diberikan) 

Percaya diri (percaya diri dalam mengemukakan pendapat atau 

tanggapan) 

Tanggung jawab (mempertahankan  hasil diskusi yang telah 

diselesaikan dalam kelompok) 
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Keaktifan (aktif mengikuti proses kegiatan pembelajaran dari awal 

sampai akhir) 

V. Materi Ajar 

Penjumlahan Pecahan (terlampir) 

VI. Model dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

Metode pembelajaran :Ceramah bervariasi, Pengamatan, Tanya 

jawab, Penemuan terbimbing, Kerja 

kelompok, Diskusi dan Penugasan 

VII. Langkah – Langkah Pembelajaran 

Pertemuan I (2 x 35 menit) 

a. Kegiatan awal (10 menit) 

- Salam pembuka 

- Doa 

- Presensi 

- Mempersiapkan media pembelajaran 

- Menyampaikan tujuan pembelajaran 

- Apersepsi : melakukan tanya jawab tentang penyederhanaan 

pecahan. 

- Guru menceritakan permasalahan kontekstual yang 

berhubungan dengan materi penjumlahan pecahan berpenyebut 

sama.  

”Doraemon memiliki sahabat bernama Nobita. Nobita selalu 

diganggu oleh Giant dan Suneo. Ketika Nobita berulang tahun, 

Giant dan Suneo datang ke rumah Nobita. Giant menghabiskan 

 kue dan Suneo menghabiskan  kue. Jadi berapa kue yang 

dihabiskan Giant dan Suneo? Coba kalian bantu Nobita 

menghitung kue yang dihabiskan Giant dan Suneo!” 
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b. Kegiatan inti (45 menit) 

 Eksplorasi 

- Siswa memahami permasalahan kontekstual yang telah 

diberikan. 

- Siswa yang belum paham bertanya tentang masalah yang 

diberikan. 

- Siswa memperhatikan dengan baik penjelasan guru tentang 

masalah/persoalan kontekstual yang belum dipahami. 

 Elaborasi 

- Siswa membentuk kelompok mengembangkan cara 

menyelesaikan masalah yang diberikan guru dengan media dan 

lembar kerja siswa yang telah disediakan. 

- Siswa dalam kelompok berbagi tugas, ada yang memotong kue, 

menggambar, dan menuliskan hasilnya. 

- Siswa yang mengalami kesulitan bertanya seperlunya oleh 

guru. 

- Siswa dalam kelompok menampilkan hasil kerjanya kepada 

semua anggota kelas. 

- Siswa dalam kelompok lain memberikan tanggapan. 

- Siswa dibimbing guru untuk membuat simpulan apabila 

menemukan permasalahan sejenis penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama. 

 Konfirmasi 

- Siswa bersama guru melakukan tanya jawab tentang hal-hal 

yang belum diketahui siswa. 

- Siswa dibimbing guru meluruskan kesalahpahaman dan 

menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

- Kelompok yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan 

baik akan menerima reward. 

- Siswa menerima penguatan dari guru 
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c. Kegiatan Penutup (15 menit) 

- Siswa mengerjakan latihan atau soal-soal secara mandiri. 

- Siswa bersama guru melakukan refleksi. 

- Salam penutup. 

Pertemuan ke II (2 x 35 menit) 

a. Kegiatan awal (10 menit) 

- Salam pembuka 

- Doa 

- Presensi 

- Mempersiapkan media pembelajaran 

- Menyampaikan tujuan pembelajaran 

- Apersepsi : Mengingatkan kembali tentang penjumlahan 

pecahan berpenyebut sama. 

- Guru menceritakan permasalahan kontekstual yang 

berhubungan dengan materi penjumlahan pecahan berpenyebut 

tidak sama.  

”Upin dan Ipin adalah saudara kembar. Mereka mempunyai 

kakak bernama Kak Rose. Pada hari minggu Kak Rose 

memasak untuk Upin dan Ipin. Kak Rose memasak tahu 

goreng. Upin diberi  bagian tahu goreng. Tak hanya Upin, Ipin 

juga diberi  bagian tahu goreng oleh kak Rose. Jadi berapa 

bagian tahu goreng yang diberikan Upin dan Ipin? Coba kalian 

bantu kak Rose menghitung tahu goreng yang diberikan kepada 

Upin dan Ipin!” 

b. Kegiatan inti (45 menit) 

 Eksplorasi 

- Siswa memahami permasalahan kontekstual yang telah 

diberikan. 

- Siswa yang belum paham bertanya tentang masalah yang 

diberikan. 
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- Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 

masalah/persoalan kontekstual yang belum dipahami. 

 Elaborasi 

- Siswa membentuk kelompok mengembangkan cara 

menyelesaikan masalah yang diberikan guru dengan media dan 

lembar kerja siswa yang telah disediakan. 

- Siswa dalam kelompok berbagi tugas, ada yang memotong tahu 

goreng, menggambar, dan menuliskan hasilnya. 

- Siswa yang mengalami kesulitan bertanya seperlunya oleh 

guru. 

- Siswa dalam kelompok menampilkan hasil kerjanya kepada 

semua anggota kelas. 

- Siswa dalam kelompok lain memberikan tanggapan. 

- Siswa dibimbing guru untuk membuat simpulan apabila 

menemukan permasalahan sejenis penjumlahan pecahan 

berpenyebut tidak sama. 

 Konfirmasi 

- Siswa bersama guru melakukan tanya jawab tentang hal-hal 

yang belum diketahui siswa. 

- Siswa dibimbing guru meluruskan kesalahpahaman dan 

menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

- Kelompok yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan 

baik akan menerima reward. 

- Siswa menerima penguatan dari guru. 

c. Kegiatan Penutup (15 menit) 

- Siswa bersama guru melakukan refleksi 

- Siswa menerima tugas rumah dari guru. 

- Salam penutup 
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Pertemuan ke III 

a. Kegiatan awal (10 menit) 

- Salam pembuka 

- Doa 

- Presensi 

- Apersepsi : mengingatkan kembali tentang materi penjumlahan 

pecahan yang telah dipelajari sebelumnya. 

b. Kegiatan inti (50 menit) 

- Siswa bersama guru membahas tugas rumah bersama-sama 

- Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang 

belum dikuasai siswa, yang terlihat dari hasil tugas rumah. 

- Siswa mengerjakan tes secara mandiri 

c. Kegiatan akhir (10 menit) 

- Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari minggu depan 

- Salam penutup 

VIII. Sumber/Alat dan Bahan 

Sumber  ;  

Ayo Belajar Matematika, karangan Burhan Mustaqim dan Ary Astuty, 

Untuk SD dan MI Kelas IV 

Asyiknya Belajar Matematika karangan Mas Titing Sumarmi dan Siti 

Kamsiyati, Untuk SD/MI Kelas IV 

Matematika, karangan Sri Sugiyarti, dkk, Untuk SD/MI Kelas IV 

Alat dan Bahan  :  

Kue, Buah Apel, Pisau dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

IX. Penilaian 

Prosedur : post tes 

Bentuk tes : tertulis 

Jenis tes : pilihan ganda 

Pedoman penilaian 

N = 	 	
	 	

 x 100 
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    =  x 100 

    = 100 
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Lampiran 

Penjumlahan Pecahan 

1. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama 

Penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama dilakukan dengan 

menjumlahkan pembilang-pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tetap 

(tidak dijumlahkan). 

Contoh: 

a.  +  =  =  =  

b.  +  =  =  

c.  +  =  =  

d.  +  =  =
	

 

2. Penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama 

Samakan penyebut dengan KPK kedua bilangan (mencari bentuk pecahan 

yang senilai). Jumlahkan pecahan baru seperti pada penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama. 

Contoh: 

a.  +  = … 

KPK dari 2 dan 4 adalah 4 

 +  =  +   = =  

b.  +  = … 

KPK dari 2 dan 3 adalah 6 

 +  =  +  =  = 	  

c.  +  = … 

KPK dari 6 dan 8 adalah 24 

 +  =  +  = 	=	  
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

Nama Anggota Kelompok: 

1.   

2.   

3.    

 

Tulislah soal dengan bilangan matematika! 

Jawab: ……+……= …… 

Tunjukkan dengan menggunakan alat peraga yang telah tersedia dan gambarlah! 

Gambar Model Penyelesaian 
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

Nama Anggota Kelompok: 

1.   

2.   

3.    

 

Tulislah soal dengan bilangan matematika! 

Jawab: ……+……= …… 

Tunjukkan dengan menggunakan alat peraga yang telah tersedia dan gambarlah! 

Gambar Model Penyelesaian 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) SIKLUS II 

Nama Sekolah : SD Negeri Ledok 04 Salatiga 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi waktu : 6 x 35 menit (3 x pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

II. Kompetensi Dasar 

6.4 Mengurangkan pecahan  

III. Indikator 

 Menyelesaikan masalah kontekstual tentang pengurangan 

pecahan 

 Mengidentifikasi gambar yang berhubungan dengan 

pengurangan pecahan 

 Menghitung hasil pengurangan pecahan 

IV. Tujuan Pembelajaran 

 Melalui penjelasan guru dan pengamatan, siswa dapat 

memahami masalah kontekstual tentang pengurangan pecahan 

berpenyebut sama dengan benar. 

 Melalui penemuan terbimbing, siswa dapat membuktikan hasil 

pengurangan pecahan berpenyebut sama menggunakan media 

dengan benar. 

 Melalui kerja kelompok, siswa dapat menunjukkan gambar 

hasil pengurangan pecahan berpenyebut sama dengan benar. 

 Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyelesaikan masalah 

kontekstual tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama 

dengan benar. 
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 Melalui diskusi kelas, siswa dapat membandingkan jawaban 

setiap kelompok tentang permasalahan pengurangan pecahan 

berpenyebut sama yang telah diberikan dengan benar. 

 Melalui penugasan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan 

sejenis tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama dengan 

benar. 

 Melalui pengamatan penjelasan guru, siswa dapat memahami 

masalah kontekstual tentang pengurangan pecahan berpenyebut 

tidak sama dengan benar. 

 Melalui penemuan terbimbing, siswa dapat membuktikan hasil 

pengurangan pecahan berpenyebut sama menggunakan media 

dengan benar. 

 Melalui kerja kelompok, siswa dapat menunjukkan gambar 

hasil pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama dengan 

benar.  

 Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyelesaikan masalah 

kontekstual tentang pengurangan pecahan berpenyebut tidak 

sama dengan benar. 

 Melalui diskusi kelas, siswa dapat membandingkan jawaban 

setiap kelompok tentang permasalahan pengurangan pecahan 

berpenyebut tidak sama yang telah diberikan dengan benar. 

 Melalui penugasan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan 

sejenis tentang pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama 

dengan benar. 

Karakter siswa yang diharapkan: 

Kerjasama (menyelesaikan masalah kontekstual yang telah diberikan) 

Percaya diri (percaya diri dalam mengemukakan pendapat atau 

tanggapan) 

Tanggung jawab (mempertahankan  hasil diskusi yang telah 

diselesaikan dalam kelompok) 
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Keaktifan (aktif mengikuti proses kegiatan pembelajaran dari awal 

sampai akhir) 

V. Materi Ajar 

Pengurangan Pecahan (terlampir) 

VI. Model dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran : Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

Metode pembelajaran : Ceramah bervariasi, Pengamatan, Tanya 

jawab, Penemuan terbimbing, Kerja 

kelompok, Diskusi dan Penugasan 

VII. Langkah – Langkah Pembelajaran 

Pertemuan I (2 x 35 menit) 

a. Kegiatan awal (10 menit) 

- Salam pembuka 

- Doa 

- Presensi 

- Mempersiapkan media pembelajaran. 

- Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

- Apersepsi : melakukan tanya jawab tentang penjumlahan 

pecahan. 

- Motivasi :  

Ayo kawan kita belajar 

Mengurangkan pecahan penyebut sama 

Pembilang tinggal dikurangkan pembilang 

Penyebut tetap penyebut 

Langsung langsung ketemu hasilnya 

Siapa bisa mengerjakannya? 

- Guru menceritakan permasalahan kontekstual menggunakan 

gambar yang berhubungan dengan materi pengurangan pecahan 

berpenyebut sama.  

”Dora berteman dengan seekor monyet bernama Boots. Mereka 

berdua menjelajah untuk mencari buah apel. Karena buah apel 
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yang dimiliki Boots tinggal  bagian. Ketika di tengah 

perjalanan, Dora dan Boots dihadang oleh Swiper. Dan mereka 

mengatakan “Swiper jangan mencuri, Swiper jangan mencuri”. 

Akan tetapi buah apel milik Dora tinggal  bagian. Dora 

meminta teman – teman membantu menghitung buah apel yang 

dimakan Swiper”. 

b. Kegiatan inti (45 menit) 

 Eksplorasi 

- Siswa mencermati permasalahan kontekstual yang telah 

diberikan. 

- Siswa yang belum paham bertanya tentang masalah yang 

diberikan. 

- Siswa memperhatikan dengan baik penjelasan guru tentang 

masalah/persoalan kontekstual yang belum dipahami. 

 Elaborasi 

- Siswa membentuk kelompok mengembangkan cara 

menyelesaikan masalah yang diberikan guru dengan media dan 

lembar kerja siswa yang telah disediakan. 

- Siswa dalam kelompok berbagi tugas, ada yang memotong 

buah apel dan mengisi lembar kerja siswa dengan menggambar 

dan menuliskan hasilnya. 

- Siswa yang mengalami kesulitan bertanya seperlunya oleh 

guru. 

- Siswa dalam kelompok menampilkan hasil kerjanya kepada 

semua anggota kelas. 

- Siswa dalam kelompok lain memberikan tanggapan. 

- Siswa dibimbing guru untuk membuat simpulan apabila 

menemukan permasalahan sejenis pengurangan pecahan 

berpenyebut sama. 

 Konfirmasi 
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- Siswa diberi motivasi guru untuk bertanya tentang hal-hal yang 

belum diketahui siswa. 

- Siswa dibimbing guru meluruskan kesalahpahaman dan 

menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

- Kelompok yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan 

baik akan menerima reward. 

- Siswa menerima penguatan dari guru. 

c. Kegiatan Penutup (15 menit) 

- Siswa mengerjakan latihan atau soal-soal secara mandiri. 

- Siswa bersama guru melakukan refleksi. 

- Salam penutup. 

Pertemuan ke II (2 x 35 menit) 

a. Kegiatan awal (10 menit) 

- Salam pembuka 

- Doa 

- Presensi 

- Mempersiapkan media pembelajaran 

- Menyampaikan tujuan pembelajaran 

- Apersepsi : Mengingatkan kembali tentang pengurangan 

pecahan berpenyebut sama. 

- Motivasi : 

Ayo kita belajar 

Pengurangan pecahan 

Pembilang kurang pembilang 

Penyebut tetap penyebut 

Jika beda penyebutNya… 

Kita samakan dulu 

Dicari Kpknya 

Pasti ketemu hasilnya 
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- Guru menceritakan permasalahan kontekstual yang 

berhubungan dengan materi pengurangan pecahan berpenyebut 

tidak sama.  

”Shinchan mempunyai mama, papa, adik (himawari), dan 

seekor anjing bernama shiro. Suatu hari, papa Shinchan pulang 

dari bekerja, membelikan permen cokelat untuk Shinchan. 

Shinchan diberi  bagian permen cokelat oleh papanya. Karena 

Himawari tidak diberi papanya, dia meminta  permen cokelat 

kepada Shinchan. Jadi tinggal berapa permen cokelat milik 

Shinchan sekarang?”  

b. Kegiatan inti (45 menit) 

 Eksplorasi 

- Siswa memahami permasalahan kontekstual yang telah 

diberikan. 

- Siswa yang belum paham bertanya tentang masalah yang 

diberikan. 

- Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 

masalah/persoalan kontekstual yang belum dipahami. 

 Elaborasi 

- Siswa membentuk kelompok mengembangkan cara 

menyelesaikan masalah yang diberikan guru dengan media dan 

lembar kerja siswa yang telah disediakan. 

- Siswa dalam kelompok berbagi tugas, ada yang membagi 

permen cokelat dan mengisi lembar kegiatan siswa dengan 

menggambar dan menuliskan hasilnya. 

- Siswa yang mengalami kesulitan bertanya seperlunya oleh 

guru. 

- Siswa dalam kelompok menampilkan hasil kerjanya kepada 

semua anggota kelas. 

- Siswa dalam kelompok lain memberikan tanggapan. 
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- Siswa dibimbing guru untuk membuat simpulan apabila 

menemukan permasalahan sejenis pengurangan pecahan 

berpenyebut tidak sama. 

 Konfirmasi 

- Siswa diberi motivasi guru untuk bertanya tentang hal-hal yang 

belum diketahui siswa. 

- Siswa dibimbing guru meluruskan kesalahpahaman dan 

menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

- Kelompok yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan 

baik akan menerima reward. 

- Siswa menerima penguatan dari guru. 

c. Kegiatan Penutup (15 menit) 

- Siswa bersama guru melakukan refleksi 

- Siswa menerima tugas rumah dari guru. 

- Salam penutup 

Pertemuan ke III 

a. Kegiatan awal (10 menit) 

- Salam pembuka 

- Doa 

- Presensi 

- Apersepsi : mengingatkan kembali tentang materi pengurangan 

pecahan yang telah dipelajari sebelumnya. 

b. Kegiatan inti (50 menit) 

- Siswa bersama guru membahas tugas rumah bersama-sama 

- Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang 

belum dikuasai siswa, yang terlihat dari hasil tugas rumah. 

- Siswa mengerjakan tes secara mandiri 

c. Kegiatan akhir (10 menit) 

- Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari minggu depan 

- Salam penutup. 
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VIII. Sumber/Alat dan Bahan 

Sumber  ;  

Ayo Belajar Matematika, karangan Burhan Mustaqim dan Ary Astuty, 

Untuk SD dan MI Kelas IV 

Asyiknya Belajar Matematika karangan Mas Titing Sumarmi dan Siti 

Kamsiyati, Untuk SD/MI Kelas IV 

Matematika, karangan Sri Sugiyarti, dkk, Untuk SD/MI Kelas IV 

Alat dan Bahan  :  

Buah Apel,Permen cokelat, Pisau dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

IX. Penilaian 

Prosedur : post tes 

Bentuk tes : tertulis 

Jenis tes : pilihan ganda 

Pedoman penilaian 

N = 	 	
	 	

 x 100 

    =  x 100 

    = 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 
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Pengurangan Pecahan 

Operasi hitung pengurangan dalam pecahan mempunyai aturan serupa dengan 

penjumlahan dalam pecahan. 

1. Pengurangan pecahan berpenyebut sama 

Pengurangan pecahan yang berpenyebut sama dilakukan dengan 

mengurangkan pembilang – pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tetap 

(tidak dikurangkan). 

Contoh: 

a.  -  =  =  =  

b.  –  =  =  =  

c.  -  =  =  

d.  -  =  =  

2. Pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama 

Samakan penyebut dengan KPK kedua bilangan (mencari bentuk pecahan 

yang senilai). Kurangkan pecahan baru seperti pada pengurangan pecahan 

berpenyebut sama. 

Contoh: 

a.  -   = … (KPK dari 9 dan 3 adalah 9) 

 -   =  -  =	  =  

b.  -   = …(KPK dari 6 dan 4 adalah 12) 

 -  =  -  =	  =  

c.  -  = … (KPK dari 7 dan 21 adalah 21) 

 -   =  -  =	 = 	  =  
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

Nama Anggota Kelompok: 

1.   

2.  

 

Tulislah soal dengan bilangan matematika! 

Jawab: …… - ……= …… 

Tunjukkan dengan menggunakan alat peraga yang telah tersedia dan gambarlah! 

Gambar Model Penyelesaian 
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

Nama Anggota Kelompok: 

1.   

2.     

 

Tulislah soal dengan bilangan matematika! 

Jawab: …… - ……= …… 

Tunjukkan dengan menggunakan alat peraga yang telah tersedia dan gambarlah! 

Gambar Model Penyelesaian 
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LAMPIRAN 3 

Hasil Uji Validitas dan 
Reliabilitas 
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

LEMBAR ANGKET MINAT BELAJAR 

Tahap I 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.902 40 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 133.19 110.028 .497 .898 

item2 133.78 104.757 .687 .895 

item3 133.25 108.258 .638 .897 

item4 133.38 110.113 .386 .900 

item5 133.44 109.867 .496 .898 

item6 133.66 108.491 .529 .898 

item7 133.66 108.039 .484 .898 

item8 133.31 112.351 .316 .901 

item9 133.62 109.597 .474 .899 

item10 133.62 108.306 .405 .900 

item11 133.56 110.641 .315 .901 

item12 133.31 110.931 .398 .900 

item13 133.50 109.677 .528 .898 
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item14 133.66 107.072 .487 .899 

item15 133.62 110.306 .417 .899 

item16 133.41 107.023 .672 .896 

item17 133.47 108.064 .598 .897 

item18 134.16 121.749 -.466 .911 

item19 133.38 113.274 .229 .902 

item20 133.66 108.491 .529 .898 

item21 133.59 111.152 .311 .901 

item22 133.38 112.371 .314 .901 

item23 133.22 111.209 .385 .900 

item24 133.22 115.402 .034 .904 

item25 133.59 111.604 .306 .901 

item26 133.34 108.943 .569 .897 

item27 133.34 109.201 .546 .898 

item28 133.38 111.081 .437 .899 

item29 133.22 111.209 .385 .900 

item30 133.06 112.190 .409 .900 

item31 133.31 108.931 .571 .897 

item32 133.25 111.677 .387 .900 

item33 133.53 111.096 .331 .901 

item34 133.22 110.693 .490 .899 

item35 133.28 110.402 .446 .899 

item36 133.34 114.620 .104 .903 

item37 133.34 112.555 .296 .901 

item38 133.25 110.065 .544 .898 

item39 133.12 111.790 .415 .900 

item40 133.28 109.047 .637 .897 
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ANALISIS HASIL UJI VALIDITAS 

No.item Nilai hitung r Nilai tabel r 
(n=32) 

Keterangan 

1 .497 

0,349 

Valid 
2 .687 Valid 
3 .638 Valid 
4 .386 Valid 
5 .496 Valid 
6 .529 Valid 
7 .484 Valid 
8 .316 Tidak Valid 
9 .474 Valid 

10 .405 Valid 
11 .315 Tidak Valid 
12 .398 Valid 
13 .528 Valid 
14 .487 Valid 
15 .417 Valid 
16 .672 Valid 
17 .598 Valid 
18 -.466 Tidak Valid 
19 .229 Tidak Valid 
20 .529 Valid 
21 .311 Tidak Valid 
22 .314 Tidak Valid 
23 .385 Valid 
24 .034 Tidak Valid 
25 .306 Tidak Valid 
26 .569 Valid 
27 .546 Valid 
28 .437 Valid 
29 .385 Valid 
30 .409 Valid 
31 .571 Valid 
32 .387 Valid 
33 .331 Tidak Valid 
34 .490 Valid 
35 .446 Valid 
36 .104 Tidak Valid 
37 .296 Tidak Valid 
38 .544 Valid 
39 .415 Valid 
40 .637 Valid 
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Tahap II 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.914 29 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 96.31 82.738 .523 .911 

item2 96.91 78.088 .712 .907 

item3 96.38 81.274 .657 .909 

item4 96.50 82.968 .393 .913 

item5 96.56 83.028 .479 .912 

item6 96.78 81.144 .574 .910 

item7 96.78 80.822 .517 .911 

item9 96.75 82.968 .441 .912 

item10 96.75 81.742 .385 .915 

item12 96.44 83.802 .395 .913 

item13 96.62 83.145 .481 .912 

item14 96.78 80.499 .479 .913 

item15 96.75 83.290 .411 .913 

item16 96.53 80.257 .684 .908 

item17 96.59 81.152 .611 .910 
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item20 96.78 81.144 .574 .910 

item23 96.34 83.588 .428 .913 

item26 96.47 82.257 .548 .911 

item27 96.47 82.128 .561 .911 

item28 96.50 84.129 .413 .913 

item29 96.34 83.588 .428 .913 

item30 96.19 85.125 .377 .913 

item31 96.44 82.641 .510 .911 

item32 96.38 84.629 .365 .913 

item34 96.34 83.394 .511 .911 

item35 96.41 83.797 .398 .913 

item38 96.38 82.758 .575 .911 

item39 96.25 84.258 .448 .912 

item40 96.41 82.055 .648 .910 
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SOAL PRETES 

Tahap I 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.880 30 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 15.47 41.096 .420 .876 

item2 15.62 39.919 .554 .873 

item3 15.97 40.289 .569 .873 

item4 16.09 42.539 .230 .880 

item5 15.66 40.297 .486 .875 

item6 15.66 39.846 .560 .873 

item7 15.62 41.790 .251 .881 

item8 15.53 40.451 .499 .875 

item9 15.50 39.806 .632 .872 

item10 15.88 41.855 .252 .880 

item11 15.66 39.201 .666 .870 

item12 15.44 40.964 .469 .876 

item13 15.62 40.435 .469 .875 

item14 16.00 41.097 .443 .876 
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item15 15.62 40.435 .469 .875 

item16 15.56 40.190 .529 .874 

item17 15.47 40.644 .503 .875 

item18 15.56 42.254 .187 .882 

item19 15.72 39.305 .643 .871 

item20 15.62 40.435 .469 .875 

item21 15.97 40.289 .569 .873 

item22 16.06 41.157 .500 .875 

item23 16.03 43.128 .072 .883 

item24 15.47 41.096 .420 .876 

item25 15.44 41.480 .370 .878 

item26 15.69 39.899 .547 .873 

item27 15.69 40.222 .495 .875 

item28 15.50 41.032 .413 .877 

item29 15.62 46.952 -.518 .898 

item30 15.59 40.894 .401 .877 
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ANALISIS HASIL UJI VALIDITAS 

No.item Nilai hitung r Nilai tabel r 
(n=32) 

Keterangan 

1 .420 

0,349 

Valid 
2 .554 Valid 
3 .569 Valid 
4 .230 Tidak Valid 
5 .486 Valid 
6 .560 Valid 
7 .251 Tidak Valid 
8 .499 Valid 
9 .632 Valid 
10 .252 Tidak Valid 
11 .666 Valid 
12 .469 Valid 
13 .469 Valid 
14 .443 Valid 
15 .469 Valid 
16 .529 Valid 
17 .503 Valid 
18 .187 Tidak Valid 
19 .643 Valid 
20 .469 Valid 
21 .569 Valid 
22 .500 Valid 
23 .072 Tidak Valid 
24 .420 Valid 
25 .370 Valid 
26 .547 Valid 
27 .495 Valid 
28 .413 Valid 
29 -.518 Tidak Valid 
30 .401 Valid 
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Tahap II 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.907 24 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 12.97 37.580 .475 .904 

item2 13.12 36.887 .528 .903 

item3 13.47 37.225 .544 .903 

item5 13.16 37.104 .485 .904 

item6 13.16 36.652 .562 .902 

item8 13.03 37.322 .486 .904 

item9 13.00 36.710 .618 .901 

item11 13.16 36.072 .663 .900 

item12 12.94 37.673 .483 .904 

item13 13.12 37.016 .506 .903 

item14 13.50 38.000 .417 .905 

item15 13.12 37.145 .484 .904 

item16 13.06 36.835 .558 .902 

item17 12.97 37.257 .538 .903 

item19 13.22 35.918 .683 .899 
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item20 13.12 37.016 .506 .903 

item21 13.47 37.225 .544 .903 

item22 13.56 38.319 .412 .905 

item24 12.97 37.580 .475 .904 

item25 12.94 38.060 .405 .905 

item26 13.19 36.609 .566 .902 

item27 13.19 36.802 .533 .903 

item28 13.00 37.806 .413 .905 

item30 13.09 37.894 .364 .907 
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SOAL POSTES SIKLUS I 

Tahap I 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.870 30 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 15.84 38.910 .353 .867 

item2 15.88 37.726 .564 .863 

item3 16.09 36.991 .582 .861 

item4 16.06 38.190 .385 .867 

item5 16.12 37.403 .508 .863 

item6 15.88 38.371 .436 .865 

item7 16.12 36.565 .651 .859 

item8 16.06 37.931 .428 .865 

item9 15.91 37.894 .503 .864 

item10 16.41 37.797 .522 .863 

item11 16.16 36.846 .602 .861 

item12 16.44 38.254 .459 .865 

item13 16.19 39.512 .164 .872 

item14 16.03 39.064 .245 .870 
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item15 15.91 39.120 .273 .869 

item16 16.09 36.926 .593 .861 

item17 16.16 38.201 .375 .867 

item18 16.03 36.612 .665 .859 

item19 16.06 37.544 .494 .864 

item20 16.09 38.926 .260 .870 

item21 16.06 37.415 .516 .863 

item22 16.00 40.065 .084 .874 

item23 16.09 37.507 .494 .864 

item24 15.91 42.281 -.290 .882 

item25 15.91 38.475 .393 .866 

item26 16.50 38.968 .371 .867 

item27 16.12 37.790 .444 .865 

item28 16.56 39.415 .352 .868 

item29 15.88 38.435 .423 .866 

item30 16.47 40.128 .105 .872 
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ANALISIS HASIL UJI VALIDITAS 

No.item Nilai hitung r Nilai tabel r 
(n=32) 

Keterangan 

1 .353 

0,349 

Valid 
2 .564 Valid 
3 .582 Valid 
4 .385 Valid 
5 .508 Valid 
6 .436 Valid 
7 .651 Valid 
8 .428 Valid 
9 .503 Valid 
10 .522 Valid 
11 .602 Valid 
12 .459 Valid 
13 .164 Tidak Valid 
14 .245 Tidak Valid 
15 .273 Tidak Valid 
16 .593 Valid 
17 .375 Valid 
18 .665 Valid 
19 .494 Valid 
20 .260 Tidak Valid 
21 .516 Valid 
22 .084 Tidak Valid 
23 .494 Valid 
24 -.290 Tidak Valid 
25 .393 Valid 
26 .371 Valid 
27 .444 Valid 
28 .352 Valid 
29 .423 Valid 
30 .105 Tidak Valid 
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Tahap II 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.894 23 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 11.84 32.394 .372 .892 

item2 11.88 31.274 .592 .888 

item3 12.09 30.410 .642 .886 

item4 12.06 31.996 .352 .894 

item5 12.12 30.758 .572 .888 

item6 11.88 32.048 .422 .891 

item7 12.12 30.177 .682 .885 

item8 12.06 31.609 .423 .892 

item9 11.91 31.507 .513 .889 

item10 12.41 31.539 .506 .889 

item11 12.16 30.523 .615 .886 

item12 12.44 31.996 .434 .891 

item16 12.09 30.539 .617 .886 

item17 12.16 31.943 .354 .894 
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item18 12.03 30.612 .621 .886 

item19 12.06 31.415 .459 .891 

item21 12.06 31.286 .483 .890 

item23 12.09 30.862 .557 .888 

item25 11.91 32.088 .392 .892 

item26 12.50 32.581 .360 .893 

item27 12.12 31.210 .488 .890 

item28 12.56 32.899 .367 .893 

item29 11.88 32.177 .394 .892 
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SOAL POSTES SIKLUS II 

Tahap I 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.859 30 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 15.72 36.273 .447 .853 

item2 15.75 39.677 -.210 .869 

item3 15.97 35.515 .486 .852 

item4 15.69 35.835 .572 .850 

item5 16.28 36.273 .447 .853 

item6 15.66 37.394 .261 .858 

item7 15.91 35.120 .565 .849 

item8 16.00 34.903 .591 .849 

item9 15.75 36.000 .477 .852 

item10 16.03 36.741 .278 .858 

item11 16.34 36.749 .408 .854 

item12 15.75 36.387 .401 .854 

item13 15.81 40.286 -.301 .873 

item14 15.97 34.612 .644 .847 
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item15 15.94 34.770 .620 .848 

item16 16.03 35.838 .431 .853 

item17 15.94 35.609 .473 .852 

item18 15.84 38.330 .025 .865 

item19 15.78 35.338 .582 .849 

item20 16.31 38.093 .094 .861 

item21 15.84 35.039 .602 .848 

item22 15.94 36.512 .319 .857 

item23 16.28 36.144 .473 .853 

item24 15.91 35.830 .440 .853 

item25 15.97 35.257 .531 .850 

item26 16.03 37.838 .099 .863 

item27 16.09 36.668 .297 .857 

item28 16.25 35.742 .527 .851 

item29 15.81 35.899 .459 .853 

item30 15.91 35.765 .452 .853 
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ANALISIS HASIL UJI VALIDITAS 

 

No.item Nilai hitung r Nilai tabel r 
(n=32) 

Keterangan 

1 .447 

0,349 

Valid 
2 -.210 Tidak Valid 
3 .486 Valid 
4 .572 Valid 
5 .447 Valid 
6 .261 Tidak Valid 
7 .565 Valid 
8 .591 Valid 
9 .477 Valid 
10 .278 Tidak Valid 
11 .408 Valid 
12 .401 Valid 
13 -.301 Tidak Valid 
14 .644 Valid 
15 .620 Valid 
16 .431 Valid 
17 .473 Valid 
18 .025 Tidak Valid 
19 .582 Valid 
20 .094 Tidak Valid 
21 .602 Valid 
22 .319 Tidak Valid 
23 .473 Valid 
24 .440 Valid 
25 .531 Valid 
26 .099 Tidak Valid 
27 .297 Tidak Valid 
28 .527 Valid 
29 .459 Valid 
30 .452 Valid 
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Tahap II 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.900 21 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 10.69 29.706 .533 .896 

item3 10.94 29.028 .556 .895 

item4 10.66 29.652 .582 .895 

item5 11.25 30.129 .437 .898 

item7 10.88 29.274 .518 .896 

item8 10.97 28.483 .660 .892 

item9 10.72 30.080 .424 .898 

item11 11.31 30.415 .435 .898 

item12 10.72 30.209 .397 .899 

item14 10.94 28.383 .681 .891 

item15 10.91 28.475 .668 .892 

item16 11.00 29.742 .420 .899 

item17 10.91 29.120 .542 .895 

item19 10.75 29.355 .557 .895 

item21 10.81 29.060 .582 .894 
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item23 11.25 30.000 .466 .897 

item24 10.88 29.726 .431 .898 

item25 10.94 29.093 .543 .895 

item28 11.22 29.660 .515 .896 

item29 10.78 29.660 .476 .897 

item30 10.88 29.468 .481 .897 
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LAMPIRAN 4 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran 
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ANALISIS TINGKAT KESUKARAN SOAL PRETES 

 
Keterangan: 
Sukar (20%) 
Sedang (56,67%) 
Mudah (23,33%) 
 
 
 
 
 

No.item 
Jumlah siswa yang 
menjawab benar 

(B) 

Jumlah 
Seluruh Siswa 

(N) 

Indeks 
Kesukaran Kategori 

1 24 

32 

0,75 Mudah 
2 19 0,59 Sedang 
3 8 0,25 Sukar 
4 4 0,13 Sukar 
5 18 0,56 Sedang 
6 18 0,56 Sedang 
7 19 0,59 Sedang 
8 22 0,69 Sedang 
9 23 0,72 Mudah 
10 11 0,34 Sedang 
11 18 0,56 Sedang 
12 25 0,78 Mudah 
13 19 0,59 Sedang 
14 7 0,22 Sukar 
15 19 0,59 Sedang 
16 21 0,66 Sedang 
17 24 0,75 Mudah 
18 21 0,66 Sedang 
19 16 0,5 Sedang 
20 19 0,59 Sedang 
21 8 0,25 Sukar 
22 5 0,16 Sukar 
23 6 0,19 Sukar 
24 24 0,75 Mudah 
25 25 0,78 Mudah 
26 17 0,53 Sedang 
27 17 0,53 Sedang 
28 23 0,72 Mudah 
29 19 0,59 Sedang 
30 20 0,63 Sedang 
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ANALISIS TINGKAT KESUKARAN SOAL POSTES SIKLUS I 

 

 
Keterangan: 
Sukar (16,67%) 
Sedang (56,67%) 
Mudah (26,67%) 

No.item 
Jumlah siswa yang 
menjawab benar 

(B) 

Jumlah 
Siswa (N) 

Indeks 
Kesukaran Kategori 

1 26 

32 

0,81 Mudah 
2 25 0,78 Mudah 
3 18 0,56 Sedang 
4 19 0,59 Sedang 
5 17 0,53 Sedang 
6 25 0,78 Mudah 
7 17 0,53 Sedang 
8 19 0,59 Sedang 
9 24 0,75 Mudah 
10 8 0,25 Sukar 
11 16 0,5 Sedang 
12 7 0,22 Sukar 
13 15 0,47 Sedang 
14 20 0,63 Sedang 
15 24 0,75 Mudah 
16 18 0,56 Sedang 
17 16 0,5 Sedang 
18 20 0,63 Sedang 
19 19 0,59 Sedang 
20 18 0,56 Sedang 
21 19 0,59 Sedang 
22 21 0,66 Sedang 
23 18 0,56 Sedang 
24 24 0,75 Mudah 
25 24 0,75 Mudah 
26 5 0,16 Sukar 
27 17 0,53 Sedang 
28 3 0,09 Sukar 
29 25 0,78 Mudah 
30 6 0,19 Sukar 
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ANALISIS TINGKAT KESUKARAN SOAL POSTES SIKLUS II 

 

 Keterangan: 
Sukar (16,67%) 
Sedang (60%) 
Mudah (23,33%)

No.item 
Jumlah siswa yang 
menjawab benar 

(B) 

Jumlah 
Seluruh Siswa 

(N) 

Indeks 
Kesukaran Kategori 

1 25 

32 

0,78 Mudah 
2 24 0,75 Mudah 
3 17 0,53 Sedang 
4 26 0,81 Mudah 
5 7 0,22 Sukar 
6 27 0,84 Mudah 
7 19 0,59 Sedang 
8 16 0,5 Sedang 
9 24 0,75 Mudah 
10 15 0,47 Sedang 
11 5 0,16 Sukar 
12 24 0,75 Mudah 
13 22 0,69 Sedang 
14 17 0,53 Sedang 
15 18 0,56 Sedang 
16 15 0,47 Sedang 
17 18 0,56 Sedang 
18 21 0,66 Sedang 
19 23 0,72 Mudah 
20 6 0,19 Sukar 
21 21 0,66 Sedang 
22 18 0,56 Sedang 
23 7 0,22 Sukar 
24 19 0,59 Sedang 
25 17 0,53 Sedang 
26 15 0,47 Sedang 
27 13 0,41 Sedang 
28 8 0,25 Sukar 
29 22 0,69 Sedang 
30 19 0,59 Sedang 
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LAMPIRAN 5 

Lembar Observasi  
Guru dan Siswa 
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LEMBAR OBSERVASI GURU 

DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK 

SD NEGERI LEDOK 04 KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA 

  

SIKLUS … PERTEMUAN … 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : 4/2 

Hari/Tanggal  : … 

Petunjuk : Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang diberikan 

sesuai aktivitas guru yang teramati! 

 

No Aspek Yang Diamati 
Hasil 

Pengamatan 
Ya Tidak 

1. Guru memeriksa kesiapan ruang, alat, dan media 
pembelajaran.   

2. Melakukan kegiatan apersepsi.   
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran.   
4. Memberikan permasalahan riil/kontekstual.   
5. Meminta siswa memahami masalah yang diberikan.   

6. Menjelaskan masalah kontekstual yang harus 
dikerjakan.   

7. Memotivasi siswa untuk menyelesaikan masalah dengan 
cara mereka sendiri.   

8. Memberikan arahan berupa pertanyaan langkah atau 
pertanyaan penggiring.   

9.. Memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja 
menyelesaikan masalah pada Lembar Kegiatan Siswa.   

10. Membimbing siswa menjalankan diskusi dalam 
menyelesaikan permasalahan.   

11. Meminta siswa mendemonstrasikan temuannya.   

12. Memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk 
memberikan tanggapan.   

13. Memperjelas gambaran pola pikir siswa yang maju.   
14. Mengelola waktu secara efisien.   

15. Mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan suatu 
konsep.   

16. 
Membimbing siswa apabila ada yang kesulitan untuk 
membuat simpulan. 
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17. Menerangkan pokok bahasan dan menjelaskan 
penyelesaiannya.   

18. Membimbing siswa untuk membuat rangkuman.   

19. Melakukan tanya jawab tentang hal – hal yang belum 
dikuasai siswa.   

20. Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan 
siswa.   

 

Catatan:  

 

 

 

 

 

 

            Observer 

 

 

      (    ) 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK 

SD NEGERI LEDOK 04 KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA 

 

SIKLUS … PERTEMUAN … 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : 4/2 

Hari/Tanggal  : … 

Petunjuk  : Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang diberikan 

sesuai 

aktivitas siswa yang teramati! 

 

No Aspek Yang Diamati 
Hasil 

Pengamatan 
Ya Tidak 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran.   
2. Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan – pertanyaan 

guru. 
  

3. Keberanian siswa dalam bertanya.   
4. Keantusiasan siswa dalam melaksanakan tugas.   
5. Mengamati dan memahami masalah yang diberikan.   
6. Memperhatikan penjelasan guru tentang masalah yang 

diberikan. 
  

7. Menyelesaikan masalah dengan cara sendiri.   
8. Mempresentasikan hasil diskusi/mendemonstrasikan 

temuannya. 
  

9. Mengemukakan gagasan/ide untuk menyelesaikan masalah 
yang diajukan dalam kelompok ataupun kelas. 

  

10. Siswa melakukan diskusi untuk menyelesaikan 
permasalahan yang diajukan oleh guru. 

  

11. Keberanian siswa untuk menyajikan hasil temuannya.   
12. Keberanian  siswa dalam menanggapi jawaban temannya.   
13. Keaktifan siswa dalam membuat kesimpulan.   
14. Siswa secara aktif membuat/mencatat rangkuman.   
15. Keterlibatan siswa dalam melakukan refleksi pembelajaran.   
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Catatan:      

 

 

 

 

 

       

  

        

         Observer 

 

 

      (    ) 
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LAMPIRAN 6 

Lembar Angket Minat 
Belajar 
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LEMBAR ANGKET MINAT BELAJAR PADA MATA PELAJARAN 

MATEMATIKA UNTUK SISWA 

 

Petunjuk: 

Pernyataan ini terdiri atas 25 pernyataan. Bacalah setiap pernyataan dan berilah 
tanda chek (√) pada salah satu skala yang disediakan. Jawablah sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya berdasarkan pernyataan di bawah ini. 

Keterangan: 

SS = Sangat Setuju    TS = Tidak Setuju 

S = Setuju     STS = Sangat Tidak Setuju 

 

No Pernyataan Skala 
SS S TS STS 

1. Saya memiliki buku pelajaran matematika.     
2. Saya selalu membawa buku matematika ketika ada 

jadwal pelajaran matematika. 
    

3. Saya berusaha selalu hadir pada pelajaran matematika.     
4. Saya menyimak pelajaran dengan  baik saat kegiatan 

pembelajaran matematika berlangsung. 
    

5. Saya berkonsentrasi penuh saat belajar matematika.     
6. Saya mengantuk waktu guru menerangkan pelajaran 

matematika. 
    

7. Saya bertanya saat penjelasan guru dalam pembelajaran 
matematika kurang/ tidak dapat dipahami. 

    

8. Saya akan mengerjakan tugas dari guru dengan tidak 
menunda-nunda pekerjaan. 

    

9. Saya mencoba menyelesaikan latihan soal matematika 
tanpa disuruh guru. 

    

10. Saya tidak tertarik mengerjakan soal-soal matematika 
jika tidak disuruh guru. 

    

11. Saya sudah belajar matematika pada malam hari 
sebelum pelajaran esok hari. 

    

12. Saya belajar matematika jika disuruh orang tua.     
13. Saya sudah mempersiapkan buku pelajaran Matematika 

ketika guru memasuki kelas. 
 

    

14. Saat guru menjelaskan pelajaran, saya mengobrol 
dengan teman. 

    

15. Saya mempunyai catatan matematika yang terdapat 
coretan-coretan tentang hal-hal penting. 
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16. Saya mempunyai catatan matematika yang tidak 
lengkap dan tidak rapi. 

    

17. Saya menanggapi dan mengemukakan ide terhadap 
permasalahan matematika yang diberikan. 

    

18. Saya cenderung pasif ketika diskusi kelompok.     
19. Saya banyak bergurau dengan teman-teman ketika 

diskusi kelompok. 
    

20. Saya akan meminta guru untuk memperingatkan anak-
anak yang membuat keributan di luar kelas saat 
pelajaran berlangsung. 

    

21. Saya tidak menjawab pertanyaan guru karena takut 
jawaban saya salah. 

    

22. Saya mengerjakan soal dengan cepat dan sering tidak 
teliti. 

    

23. Saya membuat ringkasan dari materi pelajaran yang 
dijelaskan guru. 

    

24. Saya belajar matematika hanya pada waktu akan 
menghadapi ulangan. 

    

25. Saya mengulangi pelajaran matematika setelah pulang 
dari sekolah. 
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LAMPIRAN 7 

Lembar Soal Tes Pra Siklus, 
Siklus I, dan Siklus II 
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SOAL PRETES MATEMATIKA 

Nama siswa : 

No. Absen : 

 
Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling tepat! 

1. Pecahan yang senilai dengan  adalah …. 

a.    

b.   

c.  

d.  

2. Bentuk paling sederhana dari  adalah …. 

a.    

b.    

c.  

d.  
3.  

    
    
    
    
 
Bentuk sederhana dari nilai pecahan yang diarsir di atas adalah …. 
a.     

b.    

c.  

d.  
4. Pecahan seperdua merupakan bentuk sederhana dari …. 

a.    

b.    

c.  

d.  
 

5.   
 
Gambar di atas adalah bentuk paling sederhana dari nilai pecahan …. 
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a.     

b.    

c.  

d.  
6. Gambar pecahan dengan daerah arsir yang merupakan bentuk sederhana dari 

  
adalah …. 
a.   

  
b.  

 
c.   

 
d.   

 
7. Pecahan yang senilai dengan dua per tiga yaitu …. 

a.     

b.    

c.  

d.  
8. Dua buah roti dibagi menjadi 4 bagian. Tiap bagian bernilai …. 

a.   

b.    

c.  

d.  

9. Lambang diantara pecahan , ,	 ,dan  yang merupakan bentuk pecahan 
paling sederhana adalah …. 
a.     

b.    

c.  

d.  
 

10.  
 
 

 
 
Gambar pecahan di atas yang diarsir merupakan bentuk paling sederhana 
dari pecahan …. 
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a.     

b.    

c.  

d.  

11. Lambang diantara pecahan , ,	 ,dan  yang bukan bentuk pecahan paling 
sederhana adalah …. 
a.     

b.    

c.  

d.  
12. Gambar pecahan dengan daerah arsir yang merupakan bentuk sederhana dari 

  
adalah …. 
a.   

 
b.   

 
c.   

 
d.   

 
13. Pecahan di bawah ini yang tidak senilai dengan  adalah …. 

a.    

b.    

c.  

d.  
14. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah …. 

a. Sepertiga merupakan bentuk sederhana dari . 
b. Seperempat sama dengan enam per sembilan. 
c. Bentuk paling sederhana dari  adalah  
d. Tiga per lima bukan bentuk pecahan sederhana. 

 
15.    Gambar di samping menunjukkan pecahan dengan  

bentuk sederhana yaitu …. 
 

 
a.     

b.    
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c.  

d.  

16. Pecahan yang senilai dengan  adalah …. 

a.     

b.    

c.  

d.  

17. Bentuk paling sederhana dari  adalah …. 

a.     

b.    

c.  

d.   
18. Pernyataan di bawah ini yang salah adalah …. 

a. Dua per tiga merupakan bentuk sederhana dari . 
b. Seperdua sama dengan tiga per delapan. 
c. Bentuk paling sederhana dari  adalah  
d. Tiga per enam bukan bentuk pecahan sederhana. 

19. Lambang diantara pecahan , ,	 ,dan  yang bukan bentuk pecahan paling 
sederhana adalah …. 
a.  dan    

b.  dan   

c.  dan  
d. tidak ada 

20.  
 
 
 
Gambar pecahan di atas menunjukkan pecahan dengan bentuk sederhana  
yaitu …. 
a.   	 

b.    

c.  

d.  
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SOAL POSTES SIKLUS I 
Nama siswa : 
No. Absen : 
 
Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling tepat! 

1.  +  = n, Nilai n adalah …. 

a.      

b.     

c.   

d.  

2. Hasil dari  +  adalah …. 

a.     

b.     

c.  

d.  

3. Hasil dari  +  adalah …. 

a.     

b.    

c. 1  

d. 1  

4.  +  = n, Nilai n adalah …. 
a. 2    
b. 1   
c.  

d.  
5. Tentukan jumlah dari nilai pecahan di bawah ini! 

 
   

+                     =  ….       
 
              

a.    

b.    

c.  

d.  
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6. Niko mempunyai  bagian permen cokelat. Kemudian temannya memberi 

 bagian kepada Niko. Jadi permen yang dimiliki Niko sekarang adalah …. 

a.      

b.    

c.  

d.  

7. Hasil dari 3 +  adalah …. 

a.    

b.  

c.    

d.  

8. Di bawah ini yang merupakan gambar hasil dari  +  adalah …. 
a.  
 
 
  

 
 

b.   
 
 
 
 
 

c.   
 

 
 
 

d.   
 
 
 
 
 

 
9.  +  = n, Nilai n adalah …. 

a.     

b.  

c.    
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d.  
10. Tentukan jumlah dari nilai pecahan di bawah ini! 

    
    +                                       = …. 
a. 1    

b.    

c.  

d.  

11. Bu guru memberikan  potong kue kepada Ana dan  potong kue kepada 
Dona. Jadi jumlah kue yang diberikan Ana dan Dona adalah …. 
a.  

b.  

c.   

d.   

12. Tanda yang tepat untuk   +  …  +  adalah …. 
a. >    
b. <   
c. ≥ 
d. = 

13.  +  = a, Nilai a adalah …. 

a.     

b.    

c.  

d. 1
	

 
14. Perhatikan gambar model pecahan yang diarsir di bawah ini! 

      
      
      
      
      

Berikut ini yang merupakan penjumlahan pecahan dengan hasil yang telah 
digambarkan di atas adalah …. 
a.  +   

b.  +   

c.  +  

d.  +  
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15. Desi diberi 		bagian buah apel oleh temannya. Lalu dia meminta	   bagian 
lagi. Jadi jumlah buah apel yang dimiliki Desi sekarang adalah …. 
a.     

b. 1  

c. 1    

d.  
16. Dina membeli 1 bungkus kue serabi. Tiga per enam bagian kue serabi 

diberikan kepada temannya. Dua per enam bagian kue serabi diberikan 
kepada adiknya. Jadi, kue serabi yang diberikan Dina ada … bagian 
a.     

b.    

c.  

d.  

17. Ayah membeli 3 meter kain. Untuk membuat baju dan celana dibutuhkan 1  

meter dan 1  meter. Jumlah kain yang dibutuhkan ayah adalah …. 
a. 3    
b. 2 
c. 1    

d. 1  
18. Perhatikan gambar model pecahan yang diarsir di bawah ini! 

 
 

 
 

 
 

 
Berikut ini yang merupakan penjumlahan pecahan dengan hasil yang telah 
digambarkan di atas adalah …. 
a.  +    

b.  +   

c.  +  

d.  +  
19. Tentukan jumlah dari nilai pecahan pada gambar yang diarsir di bawah ini! 

 
+      = …. 
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a.  

b.     

c.  

d.   
20.  Tentukan model gambar hasil penjumlahan pecahan di bawah ini! 

 
+   = …. 
 

 
a.   

 
 
 
 

b.   
 
 
 
  

c.   
 

 
 

d.  
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SOAL POSTES SIKLUS II 

Nama siswa : 
No. Absen : 
 
Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling tepat! 

1.  -  = n, Nilai n adalah …. 

a.      

b.     

c.   

d.  

2. Hasil dari 2 -  adalah …. 

a.    

b.  

c.   

d.  

3.  -  = n, Nilai n adalah …. 

a.    

b.  

c.    

d.  

4. Tanda yang tepat untuk   -  …  -  adalah …. 
a. >    
b. <   
c. ≥ 
d. = 

5. Tentukan hasil pengurangan dari nilai pecahan di bawah ini! 
   

-                  =…. 
 

a.  

b.  

c.  

d.  

6.  Di bawah ini yang merupakan hasil pengurangan dari  - 
	
 adalah…. 
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a.   
 
 
 
 

b.   
 

 
c.   

 
 

d.   
 
 

 
7. Tentukan model gambar hasil pengurangan pecahan di bawah ini! 

  
-   = …. 

 
 

a.   
 
 

 
b.   

 
 
 

c.   
 
 

 
d.  

 
 

 
8.  Perhatikan gambar model pecahan yang diarsir di bawah ini! 

     
     
     
     

Berikut ini yang merupakan pengurangan pecahan dengan hasil yang telah 
digambarkan di atas adalah…. 
a.  -  

b.  -  
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c.  -  

d.  -  

9. Nita mempunyai  bagian permen cokelat. Kemudian diberikan kepada 

adiknya  bagian. Jadi permen yang dimiliki Nita sekarang adalah …. 

a.  

b.  

c.  

d. 1  

10. Sepotong bambu panjangnya 5 meter. Bambu itu akan dipotong  meter. Jadi 
sisa bambu yang telah dipotong adalah …. 
a.  

b.  

c.  

d.  

11. Ibu membeli gula pasir di warung 4  kg. Gula pasir itu tinggal  kg. Jadi 
jumlah gula pasir yang telah digunakan adalah …. 
a. 6 
b. 3 
c. 1  

d.  
12. Kakak memotong kue menjadi delapan bagian. Tiga dari delapan diberikan 

kepada adik. Jadi, kue kakak yang masih tersisa adalah …. 
a.  

b.  

c.  

d.  

13.  -  = a, nilai a adalah …. 

a.  

b.  

c.  

d.  

14.  -  = n, Nilai n adalah …. 

a.     

b.    
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c.  

d.  

15. Di bawah ini yang merupakan gambar hasil dari  -  adalah …. 
a.   

 
 
 

b.   
 
 

 
c.   

 
 

 
d.   

   
   
   

16. Tentukan hasil pengurangan dari nilai pecahan pada gambar yang diarsir di 
bawah ini! 
 
                            
                          
                           -                                 = …. 
 
 
a.  

b.  

c.  

d.  
17. Tentukan hasil pengurangan dari nilai pecahan yang diarsir di bawah ini! 

 
 

-              = ….    
 
 

a.  

b.  

c.  

d.  
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18. Sonya membeli 1 bungkus kue serabi,tetapi kue serabi itu tinggal empat per 
lima bagian. Diberikan kepada temannya delapan per sepuluh bagian. Jadi, 
sisa kue serabi yang dimiliki Sonya sekarang adalah …. 
a. 0 
b.  

c.  

d.  

19. Ayah membeli 3 meter kain. Untuk membuat celana 1  meter, sisanya untuk 
membuat baju. Kain yang dibutuhkan Ayah untuk membuat baju adalah …. 
a. 1  

b. 1  

c. 2  
d. 3 

20. Ibu mempunyai  potong kue. Karena dimakan Ayah, kue itu tinggal  
potong. Jadi, kue yang telah dimakan ayah adalah …. 
a.  

b.  

c.  

d.  
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KUNCI JAWABAN
SOAL PRETES  

1. c   
2. a 
3. d  
4. c  
5. b  
6. d 
7. a 
8. a 
9. b 
10. c 
11. d 
12. c 
13. b 
14. c 
15. a 
16. a 
17. d 
18. b 
19. d 
20. b 

SOAL POSTES SIKLUS I 
1. c 
2. c 
3. d 
4. b 
5. a 
6. d 
7. a 
8. a 
9. c 
10. a 
11. b 
12. d 
13. d 
14. b 
15. b 
16. c 
17. a 
18. c 
19. c 
20. b 

SOAL POSTES SIKLUS II  
1. b   
2. c  
3. d  
4. d  
5. a  
6. c 
7. b 
8. c 
9. a 
10. d 
11. b 
12. c 
13. d 
14. c 
15. b 
16. d 
17. c 
18. a 
19. b 
20. d
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LAMPIRAN 8 
Hasil Lembar Observasi 

Guru dan Siswa 
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LEMBAR OBSERVASI GURU 
DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK 

SD NEGERI LEDOK 04 KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA 
 
 

No Aspek Yang Diamati 
Siklus I Siklus II 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan I Pertemuan II 
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1. Guru memeriksa kesiapan ruang, 
alat, dan media pembelajaran. √  √  √  √  

2. Melakukan kegiatan apersepsi. √  √  √  √  

3. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran. √  √  √  √  

4. Memberikan permasalahan 
riil/kontekstual. √  √  √  √  

5. Meminta siswa memahami masalah 
yang diberikan. √  √  √  √  

6. Menjelaskan masalah kontekstual 
yang harus dikerjakan. √  √  √  √  

7. 
Memotivasi siswa untuk 
menyelesaikan masalah dengan cara 
mereka sendiri. 

 √ √  √  √  

8. 
Memberikan arahan berupa 
pertanyaan langkah atau pertanyaan 
penggiring. 

 √ √  √  √  

9.. 

Memberikan kesempatan pada siswa 
untuk bekerja menyelesaikan 
masalah pada Lembar Kegiatan 
Siswa. 

√  √  √  √  

10. 
Membimbing siswa menjalankan 
diskusi dalam menyelesaikan 
permasalahan. 

√  √  √  √  

11. Meminta siswa mendemonstrasikan 
temuannya. √  √  √  √  

12. 
Memberikan kesempatan kepada 
siswa lain untuk memberikan 
tanggapan. 

√  √  √  √  

13. Memperjelas gambaran pola pikir 
siswa yang maju.  √  √ √  √  

14. Mengelola waktu secara efisien.  √ √  √  √  

15. Mengarahkan siswa untuk menarik 
kesimpulan suatu konsep. √  √  √  √  

16. 
Membimbing siswa apabila ada 
yang kesulitan untuk membuat 
simpulan. 

√  √  √  √  

17. Menerangkan pokok bahasan dan 
menjelaskan penyelesaiannya. √  √  √  √  

18. Membimbing siswa untuk membuat 
rangkuman. √  √  √  √  
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Catatan:  
 
Siklus I 
Pertemuan I 
Masih ada beberapa kegiatan yang belum dilakukan guru. 
Guru kurang jelas dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. 
Guru kurang menguasai permasalahan yang akan disampaikan. 
Sudah memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja menyelesaikan masalah 
pada Lembar Kerja siswa, namun terlalu lama sehingga waktu yang digunakan 
kurang efisien. 
Guru belum terlihat belum terbiasa menggunakan pembelajaran tersebut. 
Pertemuan II 
Kurang memberikan motivasi kepada siswa dalam menyelesaikan permasalahan. 
Arahan yang diberikan guru kurang ditangkap oleh siswa. 
Kurang melibatkan siswa dalam membuat kesimpulan. 
 
Siklus II 
Pertemuan I 
Guru sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. 
Guru perlu memberikan motivasi,bimbingan dan arahan dalam setiap kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan. 
Pertemuan II 
Siswa terlihat senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. 
Siswa juga sudah terlibat secara aktif.  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19. Melakukan tanya jawab tentang hal 
– hal yang belum dikuasai siswa. √  √  √  √  

20. Melakukan refleksi pembelajaran 
dengan melibatkan siswa. √  √  √  √  
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LEMBAR OBSERVASI SISWA 
DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK 

SD NEGERI LEDOK 04 KECAMATAN ARGOMULYO KOTA 
SALATIGA 

 

No Aspek Yang Diamati 
Siklus I Siklus II 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan I Pertemuan II 
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti 
pelajaran. 

√  √  √  √  

2. Keaktifan siswa dalam menjawab 
pertanyaan – pertanyaan guru. 

√  √  √  √  

3. Keberanian siswa dalam bertanya. √  √  √  √  
4. Keantusiasan siswa dalam 

melaksanakan tugas. 
√  √  √  √  

5. Mengamati dan memahami 
masalah yang diberikan. 

√  √  √  √  

6. Memperhatikan penjelasan guru 
tentang masalah yang diberikan. 

√  √  √  √  

7. Menyelesaikan masalah dengan 
cara sendiri. 

 √ √  √  √  

8. Mempresentasikan hasil 
diskusi/mendemonstrasikan 
temuannya. 

√  √  √  √  

9. Mengemukakan gagasan/ide untuk 
menyelesaikan masalah yang 
diajukan dalam kelompok ataupun 
kelas. 

 √ √  √  √  

10. Siswa melakukan diskusi untuk 
menyelesaikan permasalahan yang 
diajukan oleh guru. 

√  √  √  √  

11. Keberanian siswa untuk 
menyajikan hasil temuannya. 

√  √  √  √  

12. Keberanian  siswa dalam 
menanggapi jawaban temannya. 

√  √  √  √  

13. Keaktifan siswa dalam membuat 
kesimpulan. 

√  √  √  √  

14. Siswa secara aktif 
membuat/mencatat rangkuman. 

√  √  √  √  

15. Keterlibatan siswa dalam 
melakukan refleksi pembelajaran. 

√  √  √  √  
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Catatan: 
 
Siklus I 
Pertemuan I 
Ada siswa yang belum siap mengikuti pelajaran karena ada siswa yang tidak 
membawa buku atau peralatan tulis 
Siswa masih malu-malu untuk bertanya, hanya sebagian besar siswa yang aktif 
menjawab pertanyaan dari guru 
Siswa yang ramai atau sibuk sendiri dengan temannya perlu diberi arahan 
Masih ada siswa yang tidak mencatat rangkuman tentang materi yang telah 
dipelajari. 
Pertemuan II 
Siswa perlu diberi motivasi agar tidak malu bertanya dan mau aktif menjawab 
pertanyaan dari guru. 
Masih ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru. 
Siswa belum memberikan tanggapan kepada temannya namun tidak sesuai, 
sehingga guru perlu memberikan bimbingan. 
 
Siklus II 
Pertemuan I 
Siswa sangat antuasias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 
Siswa perlu diberi motivasi, bimbingan dan arahan oleh guru agar lebih berminat 
terhadap materi yang dipelajari dan hasil belajarnya meningkat. 
Pertemuan II 
Siswa terlihat senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. 
Siswa juga sudah terlibat secara aktif. 
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LAMPIRAN 9 

Daftar Hasil Angket 
Minat Belajar Pra Siklus,  

Siklus I dan Siklus II 
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Hasil Angket Minat Belajar Siswa Pra Siklus 

 

Hasil Angket Minat Belajar Siswa Siklus I 

 

 

 

 

 

Nama Siswa (N) Skor total Minat 
Belajar Siswa Kategori 

N1 61 Rendah 
N2 48 Sangat Rendah 
N3 64 Rendah 
N4 77 Tinggi 
N5 73 Tinggi 
N6 67 Rendah 
N7 68 Rendah 
N8 66 Rendah 
N9 62 Rendah 
N10 75 Tinggi 
N11 71 Tinggi 
N12 69 Rendah 

Nama Siswa (N) Skor total Minat 
Belajar Siswa Kategori 

N1 72 Tinggi 
N2 57 Rendah 
N3 67 Rendah 
N4 86 Sangat Tinggi 
N5 80 Sangat Tinggi 
N6 76 Tinggi 
N7 75 Tinggi 
N8 81 Sangat Tinggi 
N9 66 Rendah 
N10 83 Sangat Tinggi 
N11 78 Tinggi 
N12 74 Tinggi 
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Hasil Angket Minat Belajar Siswa Siklus II 

 

 

 

Nama Siswa (N) Skor total Minat 
Belajar Siswa Kategori 

N1 78 Tinggi 
N2 64 Rendah 
N3 78 Tinggi 
N4 92 Sangat Tinggi 
N5 87 Sangat Tinggi 
N6 83 Sangat Tinggi 
N7 76 Tinggi 
N8 87 Sangat Tinggi 
N9 74 Tinggi 
N10 89 Sangat Tinggi 
N11 86 Sangat Tinggi 
N12 79 Tinggi 
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LAMPIRAN 10 

Daftar Nilai Pra Siklus,  
Siklus I dan Siklus II 
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DAFTAR NILAI PRETES SISWA KELAS 4 
MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

 

Nama Siswa (N) Nilai Tuntas Tidak 
Tuntas 

N1 50  √ 
N2 25  √ 
N3 55  √ 
N4 60  √ 
N5 50  √ 
N6 30  √ 
N7 65 √  
N8 40  √ 
N9 50  √ 
N10 70 √  
N11 30  √ 
N12 40  √ 

Rata – rata 47,08 
Nilai tertinggi 70 
Nilai terendah 25 

 

DAFTAR NILAI POSTES SIKLUS I SISWA KELAS 4 
MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

 

Nama Siswa (N) Nilai Tuntas Tidak 
Tuntas 

N1 65 √  
N2 35  √ 
N3 50  √ 
N4 90 √  
N5 70 √  
N6 65 √  
N7 75 √  
N8 40  √ 
N9 45  √ 
N10 85 √  
N11 40  √ 
N12 70 √  

Rata – rata 60,83 
Nilai tertinggi 90 
Nilai terendah 35 
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DAFTAR NILAI POSTES SIKLUS II SISWA KELAS 4 
MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

 

Nama Siswa (N) Nilai Tuntas Tidak 
Tuntas 

N1 70 √  
N2 50  √ 
N3 80 √  
N4 100 √  
N5 90 √  
N6 85 √  
N7 90 √  
N8 80 √  
N9 65 √  
N10 80 √  
N11 75 √  
N12 70 √  

Rata – rata 77,92 
Nilai tertinggi 100 
Nilai terendah 50 
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LAMPIRAN 11 

Dokumentasi 

 
 

 

 

 



168 
 

 
 

 
Melakukan kegiatan apersepsi 

 

 
 

 

Memberikan permasalahan kontekstual 

 

 

 

 

 

 

 

Menjelaskan permasalahan kontekstual 
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Memberikan pengarahan atau bimbingan kepada siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan cara sendiri 
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Menyajikan hasil kerja kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

Memberikan reward atau penghargaan 
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Melakukan refleksi 

 

 

 

 

 

 

 

Membagikan lembar tes evaluasi (postes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengerjakan postes 


