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ABSTRACT 
DEVELOPMENT OF CONTEXTUAL BASED MATHEMATICS 

TEXTBOOK IN GRADE 3 OF ELEMENTARY SCHOOL OF 

TAMBAKAN 02 GANDUSARI, BLITAR DISTRIC 

Binti Mustolifah 
bintipermata27@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

State primary school Tambak.an 02, Gandusari is one of basic public 
education institutions in gandusari subdistrict that a1ways strives to provide the 
best education service for its students always strive to implement an active, 
creative, effective and fun learning process.Learning process will be created, one 
one of the way if there is a contextual textbook. Contextual textbook place 
learners as learning subject, material in accordance with the real word and 
experience, as well as behavior built on self awareness so that learners will always 
develop in accordance with the experiende they experienced. The research was 
conducted to produce textbook of contextual based mathematics and learning 
tools about searching the area and perimeter of square and rectangle which 
fullfiled its validity. This research was conducted at state primary school 
tambakan 02 gandusari on march-may 2017, using 4D model development model 
(Thiagarajan.l974). Consisting of 4v stages, they are (I) define, (2) design, (3) 
develop, ( 4) disseminate. The research population is 23 students of grade II of 
satge primary school tambakan 02 gandusari by including expert validators and 
practitioner validators, using a sarurated sampling technique, those 23 populations 
are also research samples. Qualitative data obtained from the observation and 
interviews with teacher and student and the result of expert validation, while the 
quantitative data obtained by questiommaire scores from students responses, 
expert validators and practitioner validators.By usingresearch and development 
method has been produced model of math teaching materials based on contextual 
and a contextual learning tool about searching the area and perimeter of square 
rectangle in grade Ill state primary school Tambakan 02 Gandusari, Blitar 
Regency which has fulfilled its validity. 

Keywords : textbook, mathematic grade III, contextual approach 
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ABSTRAK 
PENGEMBANGAN BUKU AJAR MATEMATIKA 

BERBASIS KONTEKSTUAL D1 KELAS III SD NEGERI T AMBAKAB 02 
KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR 

Binti Mustolifah 
bintipermata27@groail.com 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

SD Negeri Tambakan 02, Gandusari merupakan salah satu lembaga 
pendidikan dasar negeri di wilayah kecamatan Gandusari yang senantiasa 
berusaha memberikan layanan pendidikan terbaik bagi peserta didiknya 
Senantiasa berupaya melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, 
efektif, dan menyenangkan. Proses pembelajaran demikian akan tercipta, salah 
satunya apabila tersedia buku ajar kontekstual. Buku ajar kontekstual 
menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar, materi sesuai dengan dunia 
nyata dan pengalamannya, serta perilaku dibangun atas kesadaran sendiri 
sehingga pengetahuan peserta didik akan selalu berkembang sesuai dengan 
pengalaman yang dialaminya. Penelitian dilakukan untuk menghasilkan buku ajar 
Matematika berbasis kontekstual dan perangkat pembelajaran kontekstual tentang 
mencari luas dan keliling persegi dan persegi panjang yang terpenuhi validitasnya. 
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Tambakan 02, Gandusari pada bulan 
Maret- Mei 2017, menggunakan model pengembangan model 4-D (Thiagarajan, 
1974) yang terdiri dari empat tahap, yaitu: (I) tahap pendefinisian (define), (2) 
tahap perancangan (design), (3) tahap pengembangan (develop), (4) tahap 
penyebaran (disseminate). Populasi penelitian ialah 23 peserta didik kelas III SD 
Negeri Tarnbakan 02, Gandusari dengan mengikutsertakan validator ahli dan 
validator praktisi. Dengan menggunakan teknik sampling jenub, 23 populasi 
tersebut juga merupakan sampel penelitian. Data kualitatif diperoleh dari hasil 
observasi dan wawancara dengan guru dan siswa serta basil validasi ahli. 
Sedangkan data kuantitatif diperoleh berdasarkan skor angket tanggapan dari 
siswa, validator ahli, dan validator praktisi. Dengan menggunakan metode 
penelitian dan pengembangan (Research and Development) ini telah dihasilkan 
model bahan ajar Matematika berbasis kontekstual dan perangkat pembelajaran 
kontekstual tentang mencari luas dan keliling persegi dan persegi panjang di kelas 
III SD Negeri Tambakan 02, Gandusari Kabupaten Blitar yang Ielah terpenubi 
validitasnya. 

Kata Kunci : buku ajar, Matematika kelas III, pendekatan kontekstual 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

I. SD Negeri Tambakan 02, Gandusari 

SD Negeri Tarnbakan 02 Kecarnatan Gandusari Kabupaten Blitar. 

yang terletak di Jalan Satria No.OI RT 03 RW 07 Desa Tarnbakan 

Kecamatan Gandusari merupakan salah satu lembaga pendidikan tingkat 

dasar di wilayah kecamatan Gandusari yang sering meraih beberapa 

prestasi yang cukup membanggakan. Pada Tabun pelajaran 2015 I 2016 

memperoleh beberapa prestasi yang membanggakan antara lain: Bidang 

akademik,meraih kejuaraan olimpiade MIPA tingkat Kecarnatan 

Gandusari dan mewakili Kecarnatan Iomba di tingkat Kabupaten 

Blitar,Bidang Non Akademik mendapatkan juara sepak bola di tingkat 

kecarnatan dan mewakili kecamatan ke tingkat kabupaten Blitar,Tahun 

Pelajaran 201612017 juga masih mendapatkan prestasi yang sarna yaitu 

juara olimpiade MIPA tingkat Kecamatan dan mewakili kecamatan ke 

K.abupaten Blitar,selain itu juga mendapatkan juara I siswa berprestasi 

putri tingkat kecamatan Gandusari atas nama Ananda Cintya Putri dan 

mewakili kaecamatan ke Tingkat Kabupaten Blitar juga mendapatkan 

peringkat 10 besar. Bagi siswa, untuk sampai sekolah ini dapat ditempuh 

dengan berjalan kaki, bersepeda, bersepeda motor atau dapat 

menggunakan jasa angkutan umum. 

Sejak tabun 2014 SD Negeri Tarnbakan 02, Gandusari dipimpin 

oleh Bapak Karyono, S.Pd., salab seorang kepala sekolab di Kecarnatan 

64 
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Gandusari yang cukup berhasil memtmpm dan mengelola lembaga 

pendidikan dasar kebanggaan masyarakat Tarnbakan ini. Bersama dengan 

enam orang guru kelas, satu orang guru Pendidikan Jasmani dan 

Kesehatan, satu orang guru Pendidikan Agama Islam, satu orang guru 

muatan lokal, satu orang pustakawan, serta seorang operator sekolah, 

beliau bertekad mengantarkan 128 siswa SD Negeri Tambakan 02, 

Gandusari menjadi peserta didik yang unggul dalam akblak dan prestasi, 

Sebuah cita-cita yang bersesuaian dengan keinginan lahimya pendidikan 

berkarakter dan berkepribadian utama. 

Visi, misi, dan tujuan SD Negeri Tambakan 02, Gandusari yang 

diusung adalab sebagai berikut. Visinya adalab : Unggul dalam 

prestasi,berwawasan IPTEK dan IMTAQ.Misi SD Negeri Tambakan 02 

adalab : l.Menciptakan suasana yang kondusif. 2.Melaksanakan PBM 

secara PAKEM dengan mengimplementasikan nilai-nilai budi 

pekerti.3.Mengembangkan sekolah sebagai pusat pendidikan kebudayaan 

dan nilai-nilai pendidikan agama.4.Menumbuhkembangkan iklim 

kompetensi yangsehat dan penghargaan terhadap prestasi.S.Meningkatkan 

Ketrampilan yang seirama dengan kemajuan IPTEK.Tujuan Sekolab SD 

Negeri Tambakan 02 adalab :Tujuan Pendidikan Dasar adalab meletakkan 

dasar kecerdasan,pengetahuan,kepribadian,akhlak mulia,serta ketrampilan 

untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.Merujuk pada 

tujuan pendidikan dasar tersebut,maka tujuan Sekolah Dasar negeri 

Tambakan 02 adalab sebagai berikut : 
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I.Siswa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maba Esa. 

2.Siswa dapat mengamalkan ajaran agama dari hasil proses 

pembelajaran dan kegiatan pembiasaan. 

3.Meraih prestasi akademik maupun non akademik minimal tingkat 

kecamatan. 

4.Menguasai dasar- dasar ilmu pengetahuan dan tehnologi sebagai 

bekal untuk melanjutkan ke jenjang sekolab yang lebih tinggi. 

5 .Mengenal dan mencintai bangsa,masyarakat dan kebudayaannya. 

6.Siswa kreatif inovatif untuk mengembangkan diri secara terus 

menerus. 

Dukungan dan kerjasama dari pengurus paguyuban kelas, komite 

sekolah, wali murid, masyarakat dan pemerintah pada umumnya semak.in 

mempennudah usaha mewujudkan cita-cita tersebut. Apalagi, didukung 

oleh keberadaan sarana dan prasarana yang cukup lengkap, seperti , media 

pembelajaran elektronik, laptop I komputer dan LCD, musholla, serta 

ruang kelas yang memadai dan area sekolah yang cukup asri, maka 

keinginan untuk mewujudkan cita-cita tersebut cukup terbuka Iebar. 

2. Siswa Kelas III SD Negeri Tambakan 02, Gandusari 

Peserta didik kelas III SD Negeri Tarnbakan 02, Gandusari terdiri 

dari 23 siswa, 16 siswa laki-laki dan 07 siswa perempuan. Latar belakang 

sosial ekonomi atau pekerjaan orang tua siswa cukup beragam, yaitu 

pegawai I orang (4,37 %), karyawan 7 orang (30,43 %), burob tani 2 

43609.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



67 

orang (8,69 %), petani 7 orang (30,43 %) dan wiraswasta 6 orang (26,08 

%). Dari dua puluh tiga siswa tersebut, seluruhnya beragama Islam. Untuk 

sampai ke sekolah, mereka pada umurnnya berjalan kaki. Dan ada pula 

yang memanfaatkan alat transportasi sepeda motor dengan di antar 

orangtua siswa .. 

Untuk melatih kepemimpinan dan kerjasama antara siswa dibentuk 

pengurus kelas, kelompok piket kelas, dan kelompok belajar siswa. 

Pengurus kelas terdiri dari ketua kelas ( Arnata Pradipta Egi Rifqiansya ), 

wakil ketua kelas ( Ananda M.Galih Priamhodo ) sekretaris ( Senja 

Tunjung Perdani ) dan bendahara ( Yennis Dian Pratiwi ). Kelompok 

piket kelas dibagi menjadi enam kelompok, dengan tugas membersihkan 

dan merapikan ruang kelas. Sedangkan kelompok belajar siswa terdiri dari 

sepuluh kelompok kecil, masing-masing beranggotakan tiga atau empat 

orang siswa. Pembagian kelompok belajar ini berdasarkan jenis kelamin 

dan perimbangan siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 

B. Hasil dan Pembahasan 

Hasil uji kevalidan, uji kepraktisan dan uji keefektifan yang telah 

dilakukan pada tahap penilaian akan dipaparkan pada sub bah ini. Uji 

kevalidan dilakukan terhadap (I) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

(2) Buku ajar Matematika tentang mencari luas dan keliling persegi dan 

persegi panjang berbasis kontekstual, (3) Lembar observasi keterlaksanaan 

pembelajaran menggunakan buku ajar Matematika berbasis kontekstual, {4) 
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Angket respon pengamat, (5) Angket respon siswa setelah menggunakan 

buku ajar siswa berbasis kontekstual. 

Hasil penilaian pada angket respon pengarnat dan angket respon siswa 

digunakan untuk uji kepraktisan buku ajar. Sedangkan untuk uji keefektifan 

menggunakan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran mennggunakan 

buku ajar tentang luas dan keliling persegi dan persegi panjang berbasis 

kontekstual dan basil penilaian pada siswa. Berikut penyajian dan analisis 

data basil uji kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. 

1. Uji Kevalidan Rencana Pelaksanaao Pembelajaran (RPP) 

Pada uji kevalidan ini instrumen yang digunakan adalah lembar 

validasi. Uji validasi dilakukan oleh satu orang dosen PGSD - FIP UM dan 

satu orang pengawas TK-SD UPTD Pendidikan Kecamatan Gandusari 

tempat penelitian. Validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

menguji beberapa hal yaitu : ( 1) komponen RPP, (2) langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan pendekatan kontekstual, {3) 

keefektifan dan kelogisan bahasa, (4) alokasi waktu pada kegiatan awal, 

inti, dan kegiatan akhir. Analisis hasil pengisian lembar validasi RPP oleh 

dua validator pada lampiran 11 dan pengisian lembar validasi RPP oleh 

dua validator dapat dilihat pada lampiran 22. 

Berdasarkan lampiran 11 diketahui bahwa basil perhitungan rata

rata penilaian terhadap RPP adalah 3,5 artinya valid dan tidak perlu revisi. 

RPP dikatakan valid apabila basil perhitungan rata-rata total tidak kurang 

dari 3. Hasil analisis data kuantitatif menunjukkan bahwa RPP yang 
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disusun layak digunakan untuk pembelajaran di kelas. Akan tetapi 

pengembang tetap memperhatikan komentar dan saran perbaikan yang 

disarnpaikan oleh validator ahli dan dan validator praktisi pada kolom 

komentar dan saran perbaikan. Berikut adalah komentar dan saran 

perbaikan terhadap RPP dari validator ahli dan validator praktisi yang 

disajikan pacta tabel4.1 

-

Tabel4.l 
Komentar dan Saran Perbaikan untuk RPP dari 

Validator Ahli dan Validator Praktisi 

Validator Ahli Validator Praktisi 

Lembar Validasi RPP sudah layak - Appersepsi pada KBM sesuaikan 
digunakan akan tetapi dalam kegiatan dengan langkah-langkah tahapan dalam 
awal perlu dilengkapi informasi tujuan pembelajaran kontekstual. 
pembelajaran. - Aktifitas guru dan siswa hendaknya 

dinyatakan dengan jelas. 

Catatan validator ahli dan validator praktisi pada naskah Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran ctapat ctilihat pacta gam bar 4.1 halarnan berikut. 
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Gambar4.1 
Catatan dari Validator Ahli dan Validator Praktisi 
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Berdasarkan saran perbaikan oleh validator ahli dan validator 

praktisi yang terlihat pada gambar 4.1 tersebut yaitu pada langkah-langkah 

pembelajaran agar benar-benar merefleksikan tahapan kontekstual, RPP 
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yang baik hendaknya bisa dipakai dan dilaksanakan guru lain, maka 

lengkapi pula dengan instrurnen-instrumennya 

Maka peneliti melaknkan revisi seperti yang tercantum pada tabel 4.2. 

Tabel4.2 
Langkab-Langkah Pembelajaran dan Kelengkapan Instrumen RPP 

Langkah-langkah Pembelajaran lnstrumen RPP 

- Tahapan Kontekstual dimasukkan - Di dalam RPP melampirkan lnstrumen: 
pada kegiatan inti I. Materi pembelajaran 

2. LKS 
3. Media pembelajaran 
4. Format penilaian/pengamatan proses 
5. Format penilaian soal tes tulis 
6. Rekapitulasi niai hasil belajar 

Dari validator ahli disarankan untuk menindaklanjuti dan 

meningkatkan tahapan kontekstual yang masih dirasa kurang. Peneliti 

merasa kekurangan pada RPP adalab pada tabapan kontekstual, maka 

revisi dilaksanakan dengan memasukkan tahapan kontekstual pada 

kegiatan inti. 

Revisi berdasarkan saran perbaikan validator praktisi yaitu pertama 

pada langkab - langkab pemhelajaran agar benar - benar merefleksikan 

tahapan kontekstual, kedua RPP yang baik hendaknya bisa dipakai dan 

dilaksanakan guru lain, maka lengkapi pula dengan instrument -

instrwnennya. 

Setelah mendapat saran perbaikan dari validator praktisi untuk 

perbaikan tabapan kontekstual pada langkab-langkab pemhelajaran, maka 

pengembang memasukkan tahapan kontekstual pada kegiatan inti dalam 

langkab-langkab pemhelajaran, sebagaimana tampak pada garnbar herikut. 
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Gam bar 4.2 
Tabapan Pembelajaran Kontekstual 

72 

Revisi yang kedua dilaksanakan berdasarkan saran dari validator 

praksisi untuk melengkapi RPP dengan instrumen supaya RPP dapat 

dimengerti oleh orang lain dan j ika guru yang bersangkutan tidak masuk 

mal<a RPP yang dibuat dapat dilaksanakan oleh guru lain. 

2. Uji Kevalidan Buku Ajar Matematika Mencari Luas dan Keliling 
Persegi dan Persegi Panjang dengan Pendekatan Kontekstual 

Validasi buku ajar Matematika tentang mencari luas dan keliling 

persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual bertujuan 

untuk menilai : (1) lsi buku ajar Matematika tentang mencari luas dan 

keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual, (2) 
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Bahasa, tulisan, dan tampilan pendekatan kontekstual pada pembelajaran 

Matematika tentang mencari luas dan keliling persegi dan persegi panjang, 

dan (3) Manfaat media buku ajar Matematika tentang mencari luas dan 

kelilling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstuaJ. 

Instrument yang digunakan adalah lembar validasi. Uji validasi dilakukan 

oleh satu orang dosen PGSD ~ FIP UM dan satu orang pengawas SD 

UPTD kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar tempat penelitian. Analisis 

basil pengisian lembar validasi buku ajar Matematika tentang mencari luas 

dan leliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual 

dapat dilihat pacta lampiran 12. Sedangkan pengisian Jembar validasi buku 

ajar Matematika tentang mencari luas dan keliling persegi dan persegi 

panjang dengan pendekatan kontekstual dapat dilihat pada lampiran 23. 

Berdasarkan lampiran 12 terlihat bahwa basil perhitungan rata-rata 

penilaian terhadap buku ajar Matematika tentang mencari Juas dan 

keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual 

adalah 3,4. Artinya valid dan tidak perlu revisi. Buku ajar Matematika 

tentang mencari luas dan keliling persegi dan persegi panjang dengan 

pendekatan konttekstual dikatakan valid apabila hasil perhitungan rata-rata 

total tidak kurang dari 3. Basil data kuantitatif menunjukkan bahwa buku 

ajar Matematika tentang mencari luas dan keliling persegi dan persegi 

panjang dengan pendekatan kontekstual yang berupa buku siswa yang 

dikembangkan layak untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas Ill. 

Akan tetapi tetap memperhatikan komentar dan saran perbaikan yang 
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disampaikan oleh validator ahli dan validator praktisi pada kolom 

komentar dan saran perbaikan seperti yang terlihat pada Gambar 4.3 

berikut. 

~- Ptnil11ian 

:-.;o 
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Jrcapai t.:ntang mencari lua~ dan l..cliling p.:r~cgi d:m 

p,·r•egi panjang. 

Matcri Jipapurkan Jcngan tela_, Jcngan m.:nga.:u 

pada langkah- langkah pcndekatan konh."blllal 

-·------"- ____ , 

·-,--'\askah mudah o.hpahami olcdc,c,;cs\\c.c,-.J,c:mc,c,c"c"c'c'' ______ _ 

.j 1\:nggunaan hahao;n dd.tif'. l..wnunikmif. dan dialngis 

,, 

7 

Pl.'nggunaan ilustrasi nH'nJLrkung ['l'ncapar;m matcn 

\h:nggunabn pcnJcl..<~l<lll j..,,rtck,tual J;~l,urr 

pcn,ai ian pcm~lalar;mn' a 

!nfi,rma~i dalam httktt ajJr Jitnt:l ":cara propor'>i,mal. 

Jo.:las. runtut. Jan mcnaril.. 

'I K<'m<'lttar Jan 'iaran J>,·rhail..un 

L'"''" v~lidA<i . &ahA" Ayr inf iu.41h .t•yQI< 
. d_':1.~-~-flk.~n I, a V1Jf,( a~ :_ _?t .~.1 d!l<-P-b tt \-:..ttl_~W!tt4J. .ftr lu 

,1i(Prlll~i~· 
llli!ar. ~~ \!arcl ~017 

Gam bar 4.3 
Komentar dan Saran Perbaikan dari Validator Ahli 

Untuk komentar dan saran perbaikan dari validator ahli akan 

dibahas lebih rinci pada subbab revisi. Sedangkan komentar dan saran 

perbaikan dari validator praktisi yaitu : pertama, dalam buku guru 
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sebaiknya menggunak.an kata sapaan yang tepat; kedua, semua jenis 

kegiatan selalu berorientasi pada siswa; ketiga, semua jenis tugas 

gunakan kata ketja operasional. 

3. Uji Kevalidan Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
Menggunakan Buku Ajar Matematika Tentang Mencari Luas dan 
Keliling Persegi dan Persegi Panjng dengan Pendekatan Kontekstual 

Instrumen yang digunakan adalah lembar validasi. Uji kevalidan 

dilakukan oieh satu orang dosen PGSD - FIP UM dan satu orang 

Pengawas SD UPTD kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar tempat 

penelitian. Analisis dari hasil pengisian lembar validasi lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran menggunakan buku ajar Matematika tentang 

mencari luas dan keliling persegi persegi panjang dengan pendekatan 

kontekstuai oieh dua vaiidator dapat dilihat pada Lampiran 13 dan 

pengisian lembar validasi lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran 

menggunakan buku ajar Matematika tentang mencari luas dan keliling 

persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual dua validator 

dapat dilihat pada Lampiran 14. 

Berdasarkan Lampiran 13 terlihat bahwa basil perhitungan rata-rata 

penilaian terhadap keterlaksanaan pembelajaran menggunakan buku ajar 

Matematika tentang mencari Juas dan keliling persegi dan persegi panjang 

dengan pendekatan kontekstual adaiah 3,6, artinya valid dan tidak perlu 

revisi. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran rnenggunakan buku 

ajar Maternatika tentang mencari luas dan keliling luas persegi dan persegi 

panjang dengan pendekatan kontekstual dikatakan valid apabila hasil 
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perhitungan rata-rata total tidak kurang dari 3. Hasil analisis data 

kuantitatif menunjukkan bahwa lembar observasi keterlaksanaan 

pembelajaran menggunakan buku ajar tentang mencari luas dan keliling 

persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual yang disusun 

I a yak digunakan untuk uj i keefektifan. 

4. Uji Kevalidan Angket Respon Pengamat 

Instrumen yang digunakan adalah lembar validasi. Uji kevalidan 

dilakukan oleh satu orang dosen PGSD - FIP UM dan satu orang 

pengawas TK -SD UPTD kecamatan Gandusari tern pat penelitian. V alidasi 

angket respon pengamat menguji beberapa hal yaitu: (1) informasi tentang 

penggunaan buku ajar Matematika tentang mencari luas dan keliling 

persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual, (2) 

penggunaan bahasa, (3) manfaat dari angket respon pengamat. Analisis 

hasil pengisian lembar validasi angket respon pengamat oleh dua validator 

dapat dilihat pada Lampiran 14 dan pengisian lembar validasi angket 

respon pengamat dapat dilihat pada Lampiran 25. 

Berdasarkan Lampiran 14 terlihat bahwa hasil perhitungan rata-rata 

penilaian terhadap angket respon pengamat adalah 3,7, artinya valid dan 

tidak perlu revisi. Angket respon pengamat dikatakan valid apabila hasil 

perhitungan rata-rata total tidak kurang dari 3. Hasil analisis data 

kuantitatif menunjukkan bahwa angket respon pengamat yang disusun 

layak digunakan uji kepraktisan. 
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5. Uji Validasi Angket Respon Siswa 

Instrumen yang digunakan adalah lembar validasi. Uji kevalidan 

dilakukan oleh satu orang dosen Matematika dan satu orang pengawas 

TK-SD UPTD kecamatan Gandusari tempat penelitian. Validasi angket 

respon siswa rnenguji beberapa hal yaitu : (1) infonnasi tentang 

penggunaan buku ajar Matematika oleh siswa, (2) penggunaan bahasa 

dalam buku ajar siswa, (3) manfaat dari angket respon siswa. Analisis basil 

pengisian lembar validasi angket respon siswa oleh dua validator dapat 

dilihat pada Lampiran 15 dan pengisian lembar validasi angket respon 

siswa tercantum pada Lampiran 23. 

Berdasarkan Lampiran 15 diketahui bahwa hasH perhitungan rata

rata penilaian terhadap angket respon siswa adalah 3,6, artinya valid dan 

tidak perlu revisi. Angket respon siswa dikatakan valid apabila basil 

perhitungan rata-rata total tidak kurang dari 3. Hasil data kuantitatif 

menunjukkan bahwa angket respon siswa yang disusun layak digunakan 

untuk uji kepraktisan. 

6, Uji Kepraktisan pada Uji Cuba Kelompok 

Uji coba kelompok dilakukan pada 5 siswa SD kelas IlL Siswa 

menggunakan buku ajar Matematika dengan pendekatan kontekstual. 

Siswa diberi buku ajar untuk digunakan/dipelajari dalarn kelompnk pada 

kegiatan belajar mengajar. Untuk membantu mempermudah dalam 

menggunakan buku ajar Matematika tentang mencari luas serta keliling 

persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual untuk siswa, 
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pengembang memberikan petunjuk penggunaan buku ajar Matematika 

tentang mencari luas serta keliling persegi dan persegi panjang dengan 

pendekatan kontekstual melalui buku ajar untuk guru. 

Kepraktisan buku ajar Matematika dengan pendekatan kontekstual 

dinilai melalui angket respon pengamat dan angket respon siswa. Angket 

respon pengamat dan angket respon siswa ini diberikan setelah pelajaran 

berakhir. Pengamat dan siswa memberikan penilaian pada lembar angket 

yang diberikan. 

Berdasarkan teknik analisis data hasil uji coba yang telah diuraikan 

pada Bah III, hasil analisis angket respon pengamat menunjukkan bahwa 

rata-rata penilaiannya adalah 3,3, artinya praktis dan tidak perlu revisi. 

Buku ajar Matematika tentang mencari luas serta keliling persegi dan 

persegi panjang dengan pendekatan kontekstual dikatakan praktis jika 

rata-rata basil penilaiannya tidak kurang dari 3. Analisis data basil 

pengisian angket respon pengamat pada uji coba kelompok dapat dilibat 

pada Lampiran 17. Pengisian angk.et respon pengamat pada uji coba 

kelompok dapat dilihat pada Larnpiran 29. 

Dengan teknik analisis data basil uji coba buku ajar Matematika 

tentang mencari luas serta keliling persegi dan persegi panjang dengan 

pendekatan kontekstual, basil analisis angk.et respon siswa satu kelompok 

yang terdiri dari lima siswa menunjukkan bahwa rata-rata penilaiannya 

adalah 3,6, artinya buku ajar tersebut praktis dan tidak perlu revisi. Buku 

ajar Matematika tentang mencari luas serta keliling persegi dan persegi 
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panjang dengan pendekatan kontekstual dikatakan praktis jika rata-rata 

dari basil penilaiannya tidak kurang dari 3. Analisis data basil pengisian 

angket respon siswa pada uji coba kelompok dapat dilihat pada Lampiran 

18. Pengisian angket respon siswa pada uji coba kelompok dapat dilihat 

pada Lampiran 31. 

Dari dua hasil analisis data angket respon pengamat dan angket 

respon siswa yang menyatakan bahwa buku ajar Matematika tentang 

mencari luas serta keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 

kontekstual praktis dan tidak perlu revisi, dapat disimpulkan bahwa buku 

ajar Matematika tentang mencari luas serta keliling persegi dan persegi 

panjang dengan pendekatan kontekstual praktis dan layak digunakan pada 

pernbelajaran untuk materi Matematika tentang pengaruh luas serta 

keliling terhadap persegi dan persegi panjang. Kepraktisan juga didukung 

dari komentar dan saran perbaikan dari siswa yang terdapat pada lembar 

angket respon siswa. Komentar dan saran perbaikan siswa disajikan dalam 

tabel4.3 berikut. 

Nama 

Kl 

K2 
K3 

K4 

K5 

Tabel4.3 
Data Komentar dan Saran Perbaikan Siswa pada 

Lembar Angket Respon Siswa saat Uji Coba Kelompok 

Respon 
Komentar dan Saran Perbaikan 

Positif/Negatif 

Saya sangat senang karena ini bennanfaat dan mudah Positif 

dipahami 
Belajar jadi semangat dan menyenangkan Positif 

Siswa menjadi semangat dalam belajar Positif 

Buku Matematika sangat menyenangkan dan mudah Positif 

dipahami 

Mudah dipahami dan dipelajari Positif 
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Dari lima kelompok yang menggunakan buku ajar Matematika 

tentang mencari keliling serta luas persegi dan persegi panjang dengan 

pendekatan kontekstual ini, semua siswa memberikan respon positif. 

Respon positif ini mendukung kepraktisan dari buku ajar Matematika 

tentang mencari luas serta keliling persegi dan persegi panjang dengan 

pendekatan kontekstual ini, sehingga layak digunakan pada pembelajaran. 

7. Uji Kepraktisan pada Uji Coba Lapangan 

Uji coba lapangan dilakukan pada 23 siswa kelas Ill SD Negeri 

Tambakan 02. Uji coba dilaksanakan pada waktu kegiatan belajar 

mengajar di ruang kelas III. Setiap siswa menggunakan buku ajar 

Matematika tentang mencari luas dan keliling persegi dan persegi panjang 

dengan pendekatan konstektual. Untuk membantu mempermudah 

menggunakan buku ajar Matematika tentang mencari luas serta keliling 

persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual, pengembang 

memberikan petunjuk penggunaan buku ajar Matematika tentang mencari 

luas serta keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 

kontekstual dengan menggunakan buku pengangan. Siswa kelihatan 

bersemangat untuk rnenggunakan buku ajar Matematika tentang mencari 

luas serta keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 

kontekstual ini yang sebelumnya bel urn pemah digunakan. 

Kepraktisan buku ajar Maternatika tentang mencari luas serta 

keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual dinilai 

melalui angket respon pengamat dan angket respon siswa. Angket respon 
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pengamat dan angket respon siswa ini diberikan setelah pelajaran berakhir. 

Pengamat dan siswa penilaian pada !em bar angket yang diberikan. 

Berdasarkan teknik analisis data basil uji coba yang telah diuraikan 

pada Bah lll basil analisis angket respon pengamat menunjukkan bahwa 

rata-rata penilaiannya adalah 3, artinya praktis dan tidak perlu revisi. Buku 

ajar Matematika tentang mencari keliling serta luas persegi dan persegi 

panjang dengan pendekatan kontekstual dikatakan praktis jika rata-rata 

dari hasil penilaiannya tidak kumng dari 3. Analisis data basil pengisian 

angket respon pengamat pada uji coba lapangan dapat dilihat pada 

Larnpiran 20. Pengisian angket respon pengamat pada uji coba lapangan 

dapat dilihat pada Lampiran 30. 

Dengan teknik analisis data basil uji coba yang sama,hasil analisis 

angket respon siswa dari 23 siswa menunjukkan bahwa rata-rata 

penilaiannya adalah 3,6. Artinya praktis dan tidak perlu revisi. Buku ajar 

Matematika tentang mencari luas serta keliling persegi dan persegi 

panjang dengan pendekatan kontekstual dikatakan praktis jika rata-rata 

dari basil penilaiannya tidak kurang dari 3. Analisis data basil pengisian 

angket respon siswa pada uji coba lapangan dapat dilibat pada Lampiran 

21. Pengisian angket respon siswa pada uji coba lapangan dapat dilihat 

pada Lampiran 32. 

Dari dua basil analisis data angket respon pengamat dan angket 

respon siswa yang menyatakan bahwa buku ajar Matematika tentang 

mencari luas serta keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 
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kontekstual praktis dan tidak perlu revisi, dapat disimpulkan bahwa buku 

ajar Matematika tentang mencari luas serta keliling persegi dan persegi 

panjang dengan pendekatan kontekstual praktis dan Ia yak untuk digunakan 

pada pembelajaran untuk materi tentang pengaruh luas serta keliling 

terhadap persegi dan persegi panjang. 

Kepraktisan juga didukung dari komentar dan saran perbaikan dari 

siswa yang dituliskan pada lembar angket respon siswa. Komentar dan 

saran pemaikan siswa disajikan dalam Tabel 4.4 berikut. 

Nama 

Sl 
S2 
S3 
S4 
ss 
S6 
S7 
S8 

S9 
SIO 
Sll 
Sl2 
Sl3 
Sl4 
SIS 
Sl6 
S17 
SIS 
Sl9 
S20 
S21 
S22 
S23 

Tabel4.4 
Data Komentar dan Saran Perbaikan Siswa pada 

Lembar Angket Respon Siswa Saat Uji Coba Lapangan 

Respon 
Komentar dan Saran Perbalkan 

Positif/Negatif 

Buku ajar Matematika sangat menyenangkan Positif 
Mohon disampul yang baik Negatif 

Buku ajar Matematika sangat menarik dan menyenangkan Positif 

Buku ajar Matematika sangat menarik dan menyenangkan Positif 
Buku ajar Matematika sangat menarik dan menyenangkan Positif 

Buku ajar Matematika sangat menarik dan menyenangkan Positif 

Buku ajar Matematika sangat menarik dan menyenangkan Positif 
Mohon materi selain mencari keliling serta lua<; persegi dan Positif 

persegi panjang dibuat seperti bahan ajar mencari ke\iling 

serta luas persegi dan persegi panjang 

Buku ajar menyenangkan Positif 

Buku ajar Matematika sangat menarik dan menyenangkan Positif 

Belajar jadi semangat Positif 

Buku ajar Matematika sangat menarik dan menyenangkan Positif 

Mohon disampu\ yang baik Negatif 

Buku ajar Matematika sangat menarik dan menyenangkan Positif 

Buku ajar menyenangkan Positif 

Mohon disampul yang baik Negatif 

Buku ajar Matematika sangat menarik dan menyenangkan Positif 

Buku ajar menyenangkan Positif 

Buku ajar menyenangkan Posit if 

Buku ajar Matematika sangat menarik dan menyenangkan Positif 

Buku ajar Matematika sangat menarik dan menyenangkan Positif 

Buku ajar Matematika sangat menarik dan menyenangkan Positif 

- -
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Dari 23 siswa, dijumpai I siswa tidak memberikan komentar, 3 

siswa memberikan respon negatif, dan 19 siswa memberikan respon positif 

dan beberapa siswa disertai saran perbaikan. Komentar dan saran 

perbaikan ini mendukung kepraktisan buku ajar tentang mencari luas serta 

keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual, 

sehingga layak digunakan untuk pembelajaran. 

8, Uji Keefektifan pada Uji Coba Kelompok 

Keefektifan buku ajar Matematika tentang mencari luas serta 

keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual ini 

dinilai dengan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran 

menggunakan buku ajar Matematika tentang mencari luas serta keliling 

persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual dan skor yang 

diperoleh siswa saat mengetjakan tes, yaitu pada saat siswa kegiatan akhir 

pada kegiatan belajar mengajar. Observer mengamati lima siswa SD 

Negeri Tambakan 02 buku ajar Matematika tentang mencari luas serta 

keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual mulai 

kegiatan awal sampai kegiatan akhir proses belajar mengajar. 

Berdasarkan teknik analisis data uji keefektifan yang telah 

dijelaskan pada Bab III, diperoleh rata-rata basil penilaian 3,6, Artinya 

pembelajaran menggunakan buku ajar Matematika tentang mencari luas 

serta keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual 

terlaksana dengan baik dan tidak perlu tindak lanjut. Buku ajar 

Matematika tentang mencari luas serta keliling persegi dan persegi 
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panjang dengan pendekatan kontekstual dikatakan efektif jika rata-rata 

basil penilaian tidak kurang dari 3 dan skor yang diperoleh siswa tidak 

kurang dari 78. Analisis data hasil pengisian lembar observasi 

keterlak.sanaan pembelajaran menggunakan buku ajar Matematika tentang 

mencari luas serta keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 

kontekstual pacta uji coba kelompok dapat dilihat pacta lampiran 16. 

Pengisian lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran menggunakan 

buku ajar Matematika tentang mencari luas serta keliling persegi dan 

persegi panjang dengan pendekatan kontekstual pada uji coba kelompok 

dapat dilihat pacta lampiran 27. 

Hasil tes/skor yang diperoleh kelompok siswa dapat dilihat pada 

tabel 4.5 berikut ini. 

Tabel4.5 
Skor yanj!; diperoleh Siswa pada Uji Coba Kelompok 

Siswa Skor 

Kl 100 
K2 98 
K3 98 
K4 98 
KS 99 

Berdasarkan tabel 4.5, skor yang diperoleh siswa tidak kurang dari 

KKM yang telah ditentukan yaitu 78. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

sudah bisa menggunakanlbelajar dengan buku ajar Matematika tentang 

mencari luas serta keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 

kontekstual dengan efektif. 
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Dari basil analisis penilaian observasi keterlaksanaan pembelajaran 

menggunakan buku ajar Matematika tentang mencari luas serta keliling 

persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual dan hasil 

tes/skor siswa, dapat disimpulkan bahwa buku ajar Matematika tentang 

mencari luas serta keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 

kontekstual efektif sehingga layak digunakan untuk pembelajaran. 

9. Uji Keefektifan pada Uji Coba Lapangan 

Uji coba lapangan dilakukan pada 23 siswa kelas III di SD Negeri 

Tarnbakan 02 kecarnatan Gandusari. Keefektifan buku ajar Matematika 

tentang mencari luas serta keliling persegi dan persegi panjang dengan 

pendekatan kontekstual ini dinilai dengan lernbar observasi keterlaksanaan 

pembelajaran menggunakan buku ajar matemetika tentang mencari luas 

serta keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual 

dan skor yang diperoleh siswa saat mengerjakan tes pada kegiatan akhir 

proses belajar mengajar. Dua observer mengamati 23 siswa kelas III SD 

Negeri Tambakan 02 yang menggunakan buku ajar Matematika tentang 

mencari luas serta keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 

kontekstual mulai kegiatan awal sampai kegiatan akhir proses belajar 

mengajar di kelas. 

Berdasarkan teknik analisis data uji keefektifan yang telah 

dijelaskan pada Bab lll, diperoleh rata-rata basil penilaian 3,6. Artinya 

pembelajaran menggunakan buku ajar Matematika tentang mencari luas 

serta keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual 
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terlaksana dengan baik dan tidak perlu tindak lanjut. Buku aJar 

Matematika tentang mencari luas serta keliling persegi dan persegi 

panjang dengan pendekatan kontekstual dikatakan efektif jika rata-rata 

basil penilaian tidak kurang dari 3. Anal isis data basil pengisian !em bar 

observasi keterlaksanaan pembelajaran menggunakan buku aJar 

Matematika tentang mencari luas serta keliling persegt dan persegi 

panjang dengan pendekatan kontekstual pada UJl coba lapangan dapat 

dilihat pada Lampiran 19. Pengisian lembar observasi keterlaksanaan 

pembelajaran menggunakan buku ajar Matematika tentang mencari luas 

serta keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual 

pada uji coba lapangan dapat dilihat pada Lampiran 28. 

Hasil tes/skor yang diperoleh siswa dapat dilihat pada tabel 4.5 

berikut ini. 

Tabel4.6 
Skor yang diperoleh Siswa pada Uji Coba Lapangan 

Siswa Skor 

Sl 90 
S2 78 
S3 95 
S4 82 
S5 90 
S6 80 
S7 92 
S8 82 
S9 90 

SIO 85 
Sll 80 
S12 87 
S13 97 
Sl4 92 
SIS 78 
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Siswa Skor 

Sl6 82 
Sl7 78 
SIS 90 
Sl9 90 
S20 87 
S21 87 
S22 93 
S23 97 

Berdasarkan Tabel4.6 skor yang diperoleh siswa tidak kurang dari 

78. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah bisa menggunakan buku ajar 

Matematika tentang mencari luas serta keliling persegi dan persegi 

panjang dengan pendekatan kontekstual dengan efektif. Dari basil analisis 

penilaian pada lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran 

menggunakan buku ajar Matematika tentang mencari luas serta keliling 

persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual dan basil 

tes/skor siswa, dapat disimpulkan bahwa buku ajar Matematika tentang 

mencari luas serta keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 

kontekstual efektif sehingga layalk digunalkan untuk pembelajaran. 

C. Revisi Produk 

1. Revisi I 

Setelah dilakukan validasi oleh validator ahli dan validator praktisi, 

revisi dilakukan pada buku ajar Matematika tentang mencari keliling serta 

luas persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual 

berdasarkan komentar dan saran perbaikan yang diberikan oleh kedua 

validator, meskipun basil analisis data pada uji kevalidan dari validator 
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ahli dan validator praktisi menyimpulkan bahwa buku ajar Matematika 

tentang mencari keliling serta luas persegi dan persegi panjang dengan 

pendekatan kontekstual valid dan tidak perlu revisi, namun pengembang 

mempertimbangk:an komentar dan saran perbaikan dari validator. 

Komentar dan saran perbaikan dapat dilihat pada Tabel4.7 berikut. 

-

Tabel4.7 
Komentar dan Saran Perbaikan untuk Buku Ajar Matematika 

tentang Mencari Keliling Serta Luas Persegi dan Persegi Panjang 
dengan Pendekatan Kontekstual dari Validator Ahli dan Validator Praktisi 

Validator Ahli Validator Praktisi 

Manfaatkan untuk siswa dan guru - Dalam buku guru sebaiknya menggunakan 
kata sapaan yang tepat 

- Semua jenis kegiatan selalu berorientasi 
pada siswa 

- Semua jenis tug"' gunakan kata kerja 
operasional 

Revisi dilakukan berdasarkan saran perbaikan dari validator ahli 

yaitu memanfaalkan buku ajar dengan cara memberikan satu buku untuk 

satu siswa. Kegiatan yang mengacu tahapan kontekstual pada buku siswa 

diorientasikan pada siswa. Semua jenis tugas untuk siswa menggunakan 

kata kerja operasional. 

2. Revisi II 

Setelah uji coba kelompok yang dilakukan pada 5 kelompok kelas I 

SD Negeri Tambakan 02 dan setelah dilakukan analisis data basil 

pengisian angket respon pengamat dan angket respon siswa serta lembar 

observasi keterlaksanaan pembelajaran menggunakan buku ajar 

Matematika tentang mencari keliling serta luas perseg1 dan persegi 
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panJang dengan pendekatan kontekstual, diperoleh kesimpulan bahwa 

buku ajar Matematika tentang mencari keliling serta luas persegi dan 

persegi panjang dengan pendekatan kontekstual praktis dan tidak perlu 

revisi. Dan tidak. adanya komentar dan saran perbaikan baik dari 

pengamat, siswa dan observer, sehingga setelah uji coba kelompok tidak 

dilakukan revisi produk. Buku ajar Matematika tentang mencari keliling 

serta luas persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual 

Jayak digunakan dalarn pembelajaran. 

Setelah dilakukan uji coba lapangan 23 siswa kelas !II SO Negeri 

Tarnbakan 02 dan setelah dilakukan analisis data basil pengisian angket 

respon pengamat dan angket respon siswa serta lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran menggunakan buku ajar Maternatika tentang 

mencari keliling serta luas persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 

kontekstual, diperoleh kesimpulan bahwa buku ajar Matematika tentang 

mencari keliling serta luas persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 

kontekstual praktis dan tidak perlu revisi. 

Namun pengembang tetap mempertimbangkan komentar dan saran 

perbaikan baik dari siswa yang dituliskan pada lembar angket respon siswa 

seperti yang disajikan dalam tabel 4.3. Sedangkan pengamat dan observer 

tidak memberikan komentar dan saran perbaikan. Perbaikan berdasarkan 

komentar siswa yaitu tentang buku ajar siswa untuk disampul yang baik 

juga dilakukan oleh pengembang. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasar hasil penelitian sebagaimana telah dipaparkan pada bah 

sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa setelah dilakukan penelitian 

dan pengembangan yang prosedumya mengacu pada tahapan pengemba.ngan 

model 4D (Thiagarajan, 1974) : 

1. T elah menghasilkan model bahan ajar Matematika her basis kontekstual di 

kelas Ill SD Negeri Tambakan 02 Kecamatan Gaodusari Kabupaten Blitar. 

2. Telab menghasilkan perangkat model pembelajaran kontekstual, berupa 

Rencaoa Pelaksaoaan Pembelajarao ( RPP) kontekstual. 

3. V aliditas model bahan ajar Matematika berbasis kontekstual di kelas III 

SD Negeri Tambakan 02 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah 

terpenuhi. 

B. Saran 

1. Saran Pemanfaatan 

Selain digunakan untuk materi tentang luas dan keliling persegi dan 

persegi panjang, buku ajar Matematika berbasis kontekstual ini dapat 

digunakan untuk materi tentang bangun datar yang lain misalnya tentang 

jajar genjang, belah ketupat atau layang-layang. Juga tidak menutup 

kemungkinan dapat dimanfaatkan di lembaga sekolah lain. 

2. Saran Diseminasi 

90 
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Pada pengembangan ini, pengembang melakukan diseminasi pada 

sekolah lain. Ketika kegiatan Kelompok Kelja Guru (KKG) di gugus, 

pertama pengembang melakuk 89 !minasi pada kelompok gugus melalui 

pemberian produk berupa RPP dan buku ajar Matematika tentang mencari 

luas dan keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 

kontekstual pada KKG pada kelas yang sama. 

3. Saran Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Dari buku ajar Matematika tentang mencari luas dan keliling 

persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual ini dapat juga 

dilakukan pengembangan produk lairmya, yaitu : 

a) Dikembangkan untuk bahan ajar dengan pendekatan kontekstual pada 

yang lain ,misalnya kelas 4, 5, dan 6. 

b) Dikembangkan untuk bahan ajar dengan pendekatan kontekstual pada 

materi selain persegi dan persegi panjang. 

c) Dikembangkan untuk bahan ajar dengan pendekatan kontekstual pada 

pada mata pelajaran selain Matematika. 
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BENCANAPEI.AKS,4NAANPEMBP..UABAN'fEMATIK 

CRPP> 

: SD Negeri Tambakaa Ol 

: Pendidilwl 

: m (flp) 111 (Daa) 

: 3 Miqp ( MalemaUka 3 X 35') 

A. STANDARKOMPETENSI 

I. PKN 

4. Memiliki kebanggaan sebagai bongsa Indonesia 

II. IPS 

2. Memahami jenis pekerjaan dan pcoggunaan wmg 

ill.IPA 

6. Memahami lrerwnpaksn permukaan bumi, """""dan pengarulmya bogi 

manusia, serta hubunpnnya deosan cars III8DUSia memelihara dan 

meleslarikan alam 

lY. M111Aflll44 

5. Mmg/IIIMf Ulilbrg,l- pnsegi Ult pnsegi /NIII}tDI«, _, 

~.,.,.~_..,., 

v. Bahasa Indonesia 

S.Memahami cerita dan teks dnlma anak yang dil;sankan 

6.Mengungkapkan pikinm. perasaan. dan peDgalaman secara 1isan deosan 
bertelepon dan ben:erita 

7.M....,.,mi teksdengan memboca intensif(IS0-200 kala) dan 

memboca puisi 

B.Mengungkapkan pikinm, perasaan. dan infonnasi dalam karangan 

sederbana dan puisi. 
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B. KOMPETENSI DASAR 

PKN 4.1 Mengenal keiklashan bangsa Indonesia seperti 

kebhinekaan, kekayaan alam, keramahtamahan. 

IPS 

IPA 

Matematika 

Bahasa Indonesia 

2.3 Memahami kegiatanjual beli di lingkungan rumah 

6.2 Menjelaskan hubungan antara keadaan awan dan 

cuaca 

6.3 Mendeskripsikan pengaruh cuaca bagi kehidupan 

manusta 

6.4 Mengidentifikasi cara man usia dalam memelihara 

dan melestarikan alam di lingkungan sekitar 

5.2 Menghitung luas persef(i dan persegi panjang 

5 .I Memberikan tanggapan sederhana ten tang cerita 

pengalaman ternan yang didengamya 

6.2 Menceritakan perisitwa yang pemah dialami, 

dilihat, atau didengar 

7.1 Menjawab dan atau mengajukan pertanyaan 

tentang isi teks agalk panjang (150- 250 kata) 

yang dibaca secara insentif 

8.1 Menu! is karangan sederhana berdasarkan garnbar 

seri menggunakan pilihan kata dan kalimat yang 

tepat dengan memperhatikan penggunaan ejaan, 

hurufkapita1 dan tanda baca 

8.2 Menulis puisi berdasarkan gambar dengan pilihan 

kata yang menarik 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN** 

PKN • Siswa dapat mengidentifikasi macam-macam 

upacara adat di tiap daerah 

• Siswa dapat mengidentifikasi suku bangsa 

Indonesia 

• Siswa dapat mengidentifikasi agama yang ada di 

43609.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



IPS 

IPA 

Indonesia 

• Siswa dapat mengidentifikasi manfaat gotong 

royong] 

• Siswa dapat mengidentifikasi kegiatan gotong 

royong di masyarakat 

• Siswa dapat mengidentifikasi kegiatan gotong 

royong di sckolah 

• Siswa dapat menjelaskan perbedaan pasar 

tradisional dan pasar swalayan 

• Siswa dapat menjelaskan keuntungan dan 

kerugian jual beli di pasar tradisional 

• Siswa dapat menjelaskan keuntungan dan 

kerugian jual beli di pasar swalayan 

3 

• Siswa dapat menjelaskan dengan yang dimaksud 

dengan barter 

• Siswa dapat menyebutkan alat tukar jual beli yang 

digunakan pada zaman dulu 

• Siswa dapat menyebutkanjenis-jenis uang kartal 

• Siswa dapat mengidentifikasi kondisi cuaca 

• Siswa dapat meramalkan keadaan cuaca yang 

akan teljadi berdasarkan keadaan langit 

• Siswa dapat menggambar secara sederhana simbol 

yang bisa digunakan untuk menunjukkan kondisi 

cuaca 

• Siswa dapat mengidentifikasi kehidupan manusia 

yang sesuai dengan keadaan cuaca tertentu 

• Siswa dapat mendeskripsikan hubungan antara 

pakaian yang dikenakan dengan keadaan 

• Siswa dapat membuat daftar jenis-jenis sumber 

daya alarn 

• Siswa dapat menjelaskan kegunan sumber daya 
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Matematika : 

Bahasa Indonesia 

4 

a! am 

• Melalui pengamatan benda • benda yang ada di 

sehitar kelas dan di luar kelas ,siswa dapat 

menyebutkan bangun yang berbentuk persegi 

dan persegi panjang. 

• Melalui pengamatan benda· benda yang ada di 

sekitar kelas dan luar kelas,siswa dapat 

menggambar bangun yang berbentuk persegi 

dan persegi panjang dengan ukuran tertentu. 

• Melalui diskusi kelompok,siswa dapat 

mengidentijikasi ciri- ciri bangun datar yang 

berbentuk persegi dan persegi panjang. 

• Melalui diskusi kelompok, siswa dapat 

menghitung luas bangun datar persegi dan 

persegi panjang di bawah bimbingan guru. 

• Melalui diskusi kelompok ,siswa dapat 

menghitung luas bangun datar persegi dan 

persegi panjang yang menggunakan petak -

petak satuan. 

• Melalui diskusi dan kerja sama kelompok, siswa 

dapat menghitung luas tempat tertentu yang 

berbentuk persegi dan persegi panjang di bawah 

bimbingan guru ( seperti halaman, ruang kelas, 

ubin,daun pintu, papan tulis dsb ). 

• Melalui diskusi,siswa dapat menyelesaikan soal 

cerita yang berhubungan dengan luas bangun 

datar dalam kehidupan sehari- hari di 

Jingkungan sekitarnya. 

• Siswa dapat menyatakan pendapat terhadap suatu 

pernyataan 

• Siswa dapat menjelaskan secara lisan tentang isi 
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dongeng yang dibacanya dengan kata-kata sendiri 

• Siswa dapat menjawab pertanyaan bacaan yang 

dibacakan ternan 

• Siswa dapat mengajukan pertanyaan dari dongeng 

yang dibacakan 

• Siswa dapat membaca bacaan dengan suara 

!an tang 

• Siswa dapat mengamati gambar seri 

• Siswa dapat menentukan urutan dan maksud 

gambar seri 

• Siswa dapat memahami dan menggunakan kata 

depan ke 

• Siswa dapat melengkapi kalirnat dengan kata 

depan 

• Siswa dapat menyusun kalimat acak 

• Siswa dapat menulis amanat puisi yang sudah 

ditulis siswa 

• Siswa dapat mengubah puisi yang sudah ditulis ke 

dalam bentuk prosa 

•!• Karakter siswa yang diharapkan : 

•!• Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Demokratif, Rasa lngin tahu, Cinta 

tanah air, Bersahabat, Menghargai prestasi, Gemar membaca, Peduli 

lingkungan, Peduli sosial, Tanggung jawab. 

II. MATERI POKOK 

I. PKn 

• Kekayaan alam Indonesia 

• Harga diri 

• Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 
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2. IPS 

• Jenis~jenis pekerjaan 

• Semangat kerja 

• Jual beli 

• Uang 

• Pengelolaan uang 

3. IPA 

• Energi 

• Gerak benda 

• Kenampakan pennukaan bumi 

• Cuaca 

• Pengaruh Cuaca terhadap kehidupan 

• Kelestarikan dan pemeliharaan alam 

4. Matematika 

• Bangun datar 

• Persegi dan persegi panjang 

5. Bahasa Indonesia 

• Menanggapi cerita 

• Menirukan dialog 

• Menceritakan peristiwa 

• Percakapan 

• Menjawab pertanyaan 

• Menulis karangan 

III.A.METODE PEMBELAJARAN 

I. Ceramah 

2. Tanyajawab 

3. Diskusi 

4. Demonstrasi 

5. Pemberian Tugas 

B. PENDEKA TAN : Kontekstual 
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IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

A. Kegiatan Awal 

Apersepsi: 

7 

r:r Mengisi daftar kelas, berdo'a, mempersiapkan materi ajar, model dan 

alat peraga. 

r:r Memotivasi siswa untuk mengeluarkan pendapat. 

r:r Mengajukan beberapa pertanyaan pada pertemuanyang sebelumnya 

yang dikaitkan dengan materi yang akan di pelajari sekarang 

B. Kegiatan Inti 

Minggu I : (Matematika 2x3S') 

li<l Pertemuan I : 6 x 35 menit ( IPA, PKn, Matematika) 

• Eksp/orasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

IPA 

r:r Siswa menjelaskan yang dimaksud dengan cuaca 

"' Siswa berdiskusi secara berkelompok tentang macam-macam cuaca 

beserta keuntungan dan kerugian dari cuaca tersebut 

PKn 

"' Guru menjelaskan tentang upacara adat dan amcam-macam upacara 

adat yang ada di Indonesia 

cr Siswa mempraktekkan/ mendemonstrasikan salah satu upacara adat 

• Matematika 

rr Siswa diberi penjelasan singkat kemudian diajak untuk menganuJti 

benda- benda di dalam kelas maupun di luar kelas,kemudian siswa 

diminta untuk menemukan dan menyebutkan benda disekitar yang 

berbentuk persegi dan persegi panjang dan mencatat dibukunya. 

r:r Melalui pengamatan terhadap lingkungan secara langsung, secara 

kelompok, siswa dapat menggambar bangun Jatar yang berhentuk 

persegi dan persegi panjang dengan ukuran yang berbeda -beda . 
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or Melalui diskusi ,siswa dapat menyebutkan ciri - ciri bangun datar 

yang berbentuk persegi dan persegi panjang dengan bimbingan 

guru. 

cr Melalui diskusi berkelompok, siswa dapat menghitung luas bangun 

datar persegi dan persegi panjang dengan ukuran yang berbeda -

beda sesuai yang diberikan oleh guru. 

w Melalui diskusi berkelompok siswa menghitung luas bangun datar 

persegi dan persegi panjang dengan menggunakan petak - petak 

satuan dengan ukuran yang berbeda - beda sesuai yang diberikan 

oleh guru. 

li!l Pertemuan II : ( Matematika 2x 35') 

6 x 35 menit (B. Indonesia, IPS, Matematika) 

• Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

Bahasa Indonesia 

cr Guru mernbaca suatu cerita 

c:r Siswa menanggapi cerita yang telah dibacakan guru 

IPS 

w Siswa berdiskusi secara berkelompok tentang perbedaan pasar 

tradisional dan pasar swalayan, kemudian hasilnya dikumpulkan 

Matematika 

(jF Secara berkelompok siswa mengukur suatu tempat I benda - benda 

terlentu yang berbentuk persegi dan persegi panjang kemudian 

menghitung luasnya .( Seperti ubin, daun pintu, papan tulis, 

jendela, meja, buku tulis, kertas HVS, halaman sekolah d/1 ). 

cr- Siswa secara berkelompok menyelesaiakan soal - soa/ cerita dalam 

kehidupan sehari - hari yang berkaitan dengan luas persegi dan 

persegi panjang. 

Minggu ke II 

Pertemuan I 
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IPA 

r:r Siswa dapat menyebutkan gejala-gejala cuaca yang akan terjadi 

menurut pengalamannya masing-masing. 

Maleltlfltika 

r:r Secara berkelompok siswa menghitung luas bangun datar persegi 

dan persegi panjang dengan menggunakan petak - petak satuan 

dengan ukuran yang berbeda - beda sesuai yang diberikan oleh 

guru. 

[!£! Pertemuan II : 6 x 35 menit ( B. Indonesia, IPS, Matematika ) 

• Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

Bahasa Indonesia 

r:r Siswa membaca dongeng secara lantang 

w Siswa membuat pertanyaan dari dongeng yang dibacanya 

IPS 

r:iF Guru menjelaskan tentang pasar tradisional dan pasar swalayan 

r:r Siswa berdiskusi secara kelompok mengenai keuntungan dan kerugian 

jula beli di pasar tradisional dan pasar swalayan 

Matematika 

r:r Siswa menggambar bangun persegi dengan cara menghitung petak 

satuan 

Matematika 

rr Siswa membuat gambar persegi panjang dengan cara menghitung 

<:r Siswa mengerjakan soal-soal cara menghitung luas 

Minggu III 

1m Pertemuan I : 6 x 35 menit (IPA, PKn, Matematika) 

• Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

IPA 
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w Siswa mengelompokkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui 

dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui 

PKn 

r:r Siswa menjelaskan manfaat gotong royong 

w Siswa menyebutkan kegiatan-kegiatan yang dikerjakan secara gotong 

royong di masyarakat 

Matematika 

r::r Siswa mengerjakan soal-soal cara menghitung luas persegi panjang 

00 Pertemuan II: 6 x 35 menit (8. Indonesia, IPS, Matematika) 

• Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

Bahasa Indonesia 

rr Siswa menu1is puisi yang berisikan amanat 

IPS 

r:r Siswa menyebutkan jenis-jenis uang kartal 

w Siswa mempraktekkan jual beli dengan menggunakan uang kartal 

Matematika 

Siswa mengerjakan soal-soal cerita yang berhubungan dengan bangun 

datar 

• Elahorasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

" membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

w memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain

lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun 

tertulis; 

c:r memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 
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r7 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif; 

r:r memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 

w memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 

dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 

ke1ompok; 

• Konjirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

c:r Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang bel urn diketahui siswa 

w Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan 

C. Kegiatan Akhir 

Dalam kegiatan Akhir, guru: 

rT Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan 

rT Siswa mengajukan pertanyaan sekitar materi yang belum dipahami, 

guru menjawabnya 

qr Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru 

r:r Guru memeriksa dan membahas pekerjaan siswa 

T Guru dan siswa menyimpulkan rnateri yang diajarkan 

V. ALATDANSUMBERBELAJAR 

A. Somber Belajar : 

1. Buku Pendidikan Kewargaanegaraan 

2. Buku1PA 

3. Buku Matematika 

4. Buku Bahasa Indonesia 

5. Buku 1PS 

6. Ensiklopedia 

7. Kamus Bahasa Indonesia 
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Nilai Budaya 
lndikator Pencapaian 

Penilaian 
Dan Karakter 

Kompeteosi Tekni~ Bentuk Contob 
Ban gsa nstrumen lnstrumen 

• Menyebutkan alat dimaksud dengan 

tukar jual beli yang barter 

digunakan pada • Sebutkan alat 

zaman du1u tukar jual beli 

• Menyebutkan jenis- yang digunakan 

jenis uang kartal pada zaman dulu 

PA: • Sebutkan jenis-

• Mengidentifikasi jenis uang kartal 

kondisi cuaca PA: 

• Meramalkan keadaan • Jelaskanlab 

cuaca yang akan kondisi cuaca 

terjadi berdasarkan • Jelaskanlab 

keadaan langit keadaan cuaca 

• Menggambar secara yang akan teJjadi 

sederhana simbol berdasarkan 

yang bisa digunakan keadaan langit 

untuk menunjukkan • Jelaskanlah secara 

kondisi cuaca sederhana simbol 

• Mengidentifikasi yang bisa 

kehidupan manusia digunakan untuk 

yang sesuai dengan menunjukkan 

keadaan cuaca kondisi cuaca 

tertentu Jelaskanlab 

• Mendeskripsikan kehidupan 

hubungan antara manusia yang 

pakaian yang sesuai dengan 

dikenakan dengan keadaan cuaca 

keadaan tertentu 

• Membuat daftar • Jelaskanlab 
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Nilai Budaya Penilaian 
lndikator Pencapaian 

Dan Karakter 
Kompetensi Teknik Bentuk Contoh 

Ban gsa nstrumen lnstrumen 

jenis·jenis sumber hubungan antara 

daya alam pakaian yang 

• Menjelaskan kegunan dikenakan dengan 

swnber daya alam keadaan 

Matematika : Buatkanlah daftar 

• Mengamati secara jenis-jenis sumber 

langsung benda yang dayaalam 

berbentuk persegi • Jelaskanlah 

dan persegi paJ1jang. kegunan sumber 

• Menggambar bangun dayaalam 

persegi dan persegi 

panjang 

• Mengidentifikasi ciri-

ciri bangun datar !Matematika : 

persegi dan persegi ~ Sebutkan benda-

panjang. benda di 

• Menghilung luas seldtarmu yang 

hangun datar persegi berbentuk persegi 

dan persegi panjang. danpersegi 

• Menghitung luas panjang. 

persegi dan persegi • Buatlah gambar 

panjang dengan bangun datar 

menggunakan petak- persegi dan 

petak satuan. persegi panjang 

• Mndenghitung luas dengan ukuran 

bea -benda di sekitar yang berbeda 

lingkungan siswa • Sebutkan ciri-

yang berbentuk ciri bangun datar 

persegi dan persegi persegi dan 
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Nilai Budaya 
lndikator Pencapaian 

Penilaian 
Dan Karakter 

Kompetensi Tekni~ Bentuk Contoh 
Bangs a nstrumen lnstrumen 

panjang. persegi panjang 

• Menyelesaikan soal- • Hitunglah luas 

soa/ cerita dalam bangun datar 

kehidupan sehari- persegi dan 

hariyang persegi panjang. 

berhubungan dengan • Hitunglah luas 

persegi dan persegi persegi dan 

panjang. persegi panjang 

yang 

loahasa Indonesia : menggunakan 

• Menyatakan petak-petak 

pendapatterhadap satuan. 

suatu pemyataan • Hitunglah luas 

• Menjelaskan secara benda - benda 

lisan tentang isi diseldtarmu yang 

dongeng yang berbentuk persegi 

dibacanya dengan dan persegi 

kata-kata sendiri panjang. 

• Menjawab • Selesaikan soa/ 

pertanyaan bacaan ceritayang 

yang dibacakan berhubungan 

ternan dengan luas 

• Mengajukan persegi dan 

pertanyaan dari persegi panjang. 

dongeng yang 

dibacakan !Bahasa Indonesia : 

• Membaca bacaan • Nyatakan 

dengan suara lantang pendapat terhadap 

• Mengamati gambar suatu pemyataan 
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Nilai Budaya 
lndikator Pencapaian 

Penilaian 
Dan Karakter 

Kompetensi Tekni~ Bentuk Contoh 
Bangsa nstrumen lnstrumen 

seri • Jelaskanlah secara 

• Menentukan urutan lisan tentang isi 

dan maksud gambar dongeng yang 

sen dibacanya dengan 

• Memahami dan kata-kata sendiri 

menggunakan kata Jelaskanlah 

depan ke pertanyaan bacaar 

• Melengkapi kalimat yang dibacakan 

dengan kata depan ternan 

• Menyusun kalimat • Jelaskanlah 

acak pertanyaan dari 

• Menulis amanat puisi dongeng yang 

yang sudah ditulis dibacakan 

SlSWR ~ Bacakanlah 

• Mengubah puisi yang bacaan dengan 

sudah ditulis ke suara lantang 

dalam bentuk prosa • Jelaskanlah cara 

mengamati 

gambar seri 

• Tentukan urutan 

danmaksud 

gambar seri 

• Jelaskanlah cara 

memahami dan 

menggunakan 

kata depan ke 

• Jelaskanlah cara 

melengkapi 

kalimat dengan 
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Nilai Budaya 
lndikator Pencapaian 

Dan Karakter 
Kompetensi 

Ban gsa 

VII. Kriteria Penilaian 

l.Produk ( ha<il diskusi ) 

I No. I Aspek 

Teknik 

Kriteria 

18 

Penilaian 

Bentuk Contoh 
nstrumen lnstrumen 

kata depan 

• Susunkanlagh 

kalimat acak 

• Tuliskanlah 

amanat puisi yang 

sudah ditulis 

SISWa 

• Jelaskanlah cara 

mengubah puisi 

yang sudah ditulis 

ke dalam bentuk 

pro sa 

• LKS 

• Lmbar 

observasi. 

Skor 
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I. Konsep * semua benar 4 

* sebagian besar benar 3 

* sebagian kecil benar 2 

* semua salah I 

2. Performansi 

No. Aspek Kriteria Skor 

I. Kerjasama * bekerjasama 4 

' kadang-kadang 2 

kerjasama I 

' tidak bekerjasama 

2. Partisipasi 4 

* aktif berpartisipasi 2 

' kadang-kadang aktif I 

• tidak aktif 

3. Lembar Penilaian 

Perfonnan Jumlah 
No Nama Siswa Kerjasama Partisipasi Produk 

Skor 
Nilai 

I. Desi Ekawati 

2. Rozi Endarto 

3. Ananda M.Galih P. 

4. Andis Mei Hemanda 

5. Arfan Danu Widiarto 

6. ArnataPradipta Egi R. 

7. Evandra Yogi P. 
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8. Felix Yoga Pratama 

9. Hafiz Adinata Zaki 

10. lzal Rahjun Eka D. 

II. Milham Editya. 

12. Moch.lndra Sapta 

13. Nadya Savinka 

14. Azzahra 

15. Nia Agis Rahmawati 

16. Nisa Nurlatifah 

17. Prianti Agustina 

18. Riyaoto 

19. Rizki Nurcahyono 

20. Senja Tunjung 

21. Perdani 

22 V ano eka Aditya 

23. Putra Rizki Nur 
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CATATAN: 

Ni1ai ~ ( Jurn1ah skor : jumiah skor maksima1 ) X 10 

Mengetahui 

Kepaia Seko1ah SO Negeri 

Tambakan02 

KARYONO, S.Pd 
NIP 19640606 198504 1 004 

Tambakan, ..................... 2017 

Guru Ke1as Ill 

BINTI MUSTOLIFAH, S.Pd 
NIP 19730827 199707 2 001 
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RANGKUMAN MATERI 

A.Bangun Datar Persegi 

Adalah sebuah bangun datar yang mempunyai empat sisi yang sama 

Dan mempunyai empat sudut yang sama besar yaitu 90 derajad. 

Kelilingnya adalah 4 x SIS! dan Luasnya SIS! x SIS!. 

Memiliki dua diagonal yang sama panJang 

Memiliki empat simetri putar 

Memiliki empat simetri lipat. 

A B 

c D 

B.Bangun Datar Persegi Panjang 

Setiap sudutnya sama besar yaitu 90 derajad 

Mempunyai 2 sisi panjang dan 2 sisi Iebar 

Mempunyai 2 sisi yang sejajar berhadapan 

Rumus Luasnya p xI dan Kelilingnya 2 x ( p +I ) 

Memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. 
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 

II 

25 

Berdasarkan gambar dan pengamatan yang kamu lakukan,bersama 

ternan kelompokmu lalu : 

-Diskusikanlab bagaimana ciri - ciri dari bangun persegi dan per-segi 
. 

panJang. 

Bersama kelompokmu hitunglab luas bangun datar di bawab ini ! 

Scm 

4cm 

6cm 

Scm 

D 
3cm 

9cm 12 em 

Scm 

6cm c__ ___ ____j 5 em 6rc"'m"-------, 

4cm lc_ __ ___j 
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 

III 

Diskusikan bersama kelompokmu ! 

26 

!.Ayah mempunyai sebuah kolam dengan ukuran panjang 14 meter 

dan Iebar 9 meter. Berapa meter 1uas ko1am ayah se1uruhnya ? 

2.lbu membeli kain dengan panjang 90 em dan Iebar 30 em. Berapa 

luas kain yang ibu beli ? 

3 .Andi membeli karton untuk pekerjaan tangan dengan panjang sisi 

20 em . Berapa em 1uas karton yang dibeli Andi ? 

4.Bagus mempunyai buku dengan panjang sisi 21 em dan Udin 

bukunya mempunyai panjang sisi 20 em. Berapa em luas buku 

bagus dan udin ?Mana yang lebih luas dari buku mereka ? 
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SOAL EVALUASI 

( Individu) 

27 

l.Sebutkan salah satu ciri dari bangun persegi dan persegi panjang ! 

2.Sebuah persegi mempunyai panjang sisi 9 em. Berapa luas persegi 

tersebut? 

3. 

Scm 

12 em 

Hitunglah luas persegi panjang di atas ! 

4.Kakek mempunyai halaman yang berbentuk persegi panjang salah 

satu sisinya adalah 12 meter dan Ayah mempunyai sebuah kolam 

ikan dengan panjang 12 meter dan Iebar 9 meter. Manakah yang 

lebih luas di antara halaman kakek dan kolam ikan ayah ? Buktikan 

jawabanmu dengan mencari luas masing- masing ! 

5 .Hitunglah luas papan catur di bawah ini ! 

Ada berapa petak satuan papan catur terse but ? 

Berapakah luas papan catur terse but ? 

43609.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



KUNCI JAW ABAN SOAL EVALUASI 

1.Ciri bangun persegi. 

- mempunya1 panJang SISI yang sama 

- mempunyai 4 sudut sama besar 

- mempunyai 4 simetri lipat 

- mempunyai 4 simetri putar 

Ciri bangun persegi panjang. 

-mempunyai 2 sisi panjang 

-mempunyai 2 sisi Iebar 

-mempunyai 4 sudut sama besar 

-mempunyai 2 simetri lipat 

2. Luas persegi = 9 em x 9 em = 81 em 

3. Luas persegi panjang = 12 em x 8 em = 96 em 

4. Luas halaman kakek =12m x 12m= 144 meter 

Luas kolam ayah = 12 m x 9 m = 108 meter 

Jadi yang lebih luas adalah halaman kakek yaitu 144 meter. 

5. Ada 42 petak satuan. 

28 

Luas = panjang x Iebar = 7 petak satuan x 6 petak satuan = 42 

petak satuan. 
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Lampiran2 

LEMBAR V ALIDASI RPP 

A. Pengantar 

Buku ajar Matematika dengan pendekatan kontekstual ini didesain 

untuk materi tentang mencari Juas dan keliling per.;egi dan per.;egi panjang. 

Berkaitan dengan buku ajar matematika dengan pendekatan kontesktual ini. 

maka diperlukan validasi terhadap produk yang dibasilkan. Saya mobon 

Bapak!Ibu berl<enan memberikan penilaian terhadap RPP melalui pengisian 

lembar validasi ini. Hasil dari pengisian Jembar validasi akan digunakan 

sebsgai baban revisi produk yang diujicobakan. agar menjadi lebih baik dan 

bennanfaat. Atas kesediaan Bapak!Ibu, soya sampaikan terima kasih. 

B. Identitaa V lllidator 

Naroa : . .Dr .. A! ir.. .. Mw;t_i()n!?. '· M.-.f.d. ............................... . 
Instansi : .. t~ .D.P.. .. .t! P. .. t:~ ~~ .v!; r.~! .t~~- ... tl.~ ~ n. ... r~1.~1 ~-~ ...... . 

C. Petanjuk 

I. Saya mobon Bapakiibu memberikan penilaian dengan tanda cek ( ,J ) 

pada kolom skor yang sesuai dengan pendapat Bapak!Ibu. 

• Skor l,jika tidak seruju 

• Skor 2, jika kurang seruju 

• Skor 3,jika seruju · 

• Skor4,jikasangat serujU" 

2. Untuk komentar dan saran perbaikan soya, Bapakiibu dapat men•~iskan 

pada kolom yang disediakan di akbir 
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D. Penilaian 

NO KOMPONEN RPP YANG DINILAI 
SKOR 

I 2 3 4 

A. Komponen RPP 

I. Mencantumkan i dentitas satuan pendidikan v 

2. 
Mencantumkan identitas mata pelajaran atau 
tema!subtema v 

3. Mencantumkan kelas!semester v 
4. Mencantumkan materi pokok v 
5. Mencantumkan alokasi waktu v' 

6. 
Mencantumkan kompetensi dasar yang harus 
dikuasai peserta v 

7. Mencantumkan indikator pencapaian kompetensi v 
8. Mencantumkan tojuan pembelajaran .; 
9. Mencantwnkan materi ajar .; 

10. Mencantumkan metode pembelajaran .; 
II. Mencantumkan media pembelajaran .; 
12. Mencantumkan langkah-langkah pembelajaran ./ 
13. Mencantumkan sumber belajar v' 

14. Mencantumkan penilaian pembelajaran i./ 
B. PriDsip Penyusunan RPP 

15. 
Mempertimbangkan perbedaan kebutoban setiap ./ peserta didik 

16. 
Mendorong partisipati aktif peserta didik .; 
(pembelajaran aktif) 

17. 
Berpusat pada peserta didik untuk mendorong 

./ semangat belajar 

18. Mengembangkan budaya membaca dan menulis ./ 
Memberikan umpan balik dan tiudak lanjut 

19. RPP memuat rancangan program pemberian umpan ./ 
balik , penguatan, pengayaan, dan remidial 
Menekankan keterkaitan dan keterpaduan antara KD, 
materi pembelajaran. kegiatan pembelajaran, 

20 indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan i/ 
sumber belajar dalarn sato keutuban pengalarnan 
bela jar 
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NO KOMPONEN RPP YANG DINILAI 
SKOR 

I 2 3 4 

Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, 
21. keterpaduan lintas mala pelajaran, lintas aspek v 

belajar, dan keragarnan budaya 

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi 

22. secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai v' 
dengan situasi dan kondisi 

E. Komentar dan Saran Perbaikan 

......... L.t.!'!k'!:r.. ..... Va./1.1.~i ..... f..r.J<. ... ~~.t!.r:!.~ ... ~ag..~ 

....... tf.. tr, ('l ..... (ad~. f ..... c;_f ~J ':!.~.~f.~ n..: ............................. . 

····························································································· 
............................................................................................. 

····························································································· 
Blitar, 24 Maret 2017 

1!,. --
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berbasis kontekstua/ 
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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat 

dan karunianya kami bisa menyelesaikan penyusunan buku ajar ini 

dalam waktu yang relatif singkat. 

Buku ajarsiswa ini disusun dan dikembangkan dengan harapan 

dapat memfasilitasi siswa kelas 3 SD Negeri Tambakan 02 Kecamatan 

Gandusari Kabupaten Blitar untuk dapat belajar berdasarkan 

kemampuannya masing-masing. Pokok bahasan yang dikembangkan 

pada buku ajar ini hanya terbatas pada materi mencari luas dan 

keliling persegi dan persegi panjang pada kelas 3 sekolah dasar. 

Dalam mempelajari buku ajar ini, siswa diberikan kesempatan 

untuk mengikuti langkah-langkah sesuai dengan petunjuk 

yang ada dengan bahasa yang sederhana, yang disesuaikan 

berdasarkan kondisi di lingkungan sekitar siswa. Pada setiap materi 

pembelajaran disediakan soallatihan untuk membantu siswa dalam 

mengembangkan pemahaman dan kemampuan setiap pokok 

bahasan yang dipelajarinya. 

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar

besarnya kepada Prof. Drs. Gatot Muhsetyo, M.Sc dan Dr. Agus 

Santoso, M.Si, yang telah memberikan bimbingannya sehingga buku 

ajar ini dapat terselesaikan. 

Blitar, April 2017 

Penulis 
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Pendahuluan 

A. Deskripsi 

Buku ajar matematika untuk siswa kelas 3 sekolah dasar ini 

membahas materi mencari luas dan keliling persegi dan persegi 

panjang. Buku ini disusun dengan menggunakan permasalahan 

yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian awal di setiap 

kegiatan pembelajaran, siswa diberi permasalahan melalui sebuah 

wacana yang sering ditemui. Permasalahan dan informasi yang 

terdapat pada buku ini, memungkinkan siswa dapat belajar dalam 

memecahkan masalah sesuai kemampuan yang dimiliki. 

Deskripsi materi pada buku ini disusun secara sederhana, 

menarik, dan mudah dimengerti. Siswa bias berdiskusi dengan 

teman-temannya dan bertanya kepada guru. Siswa perlu belajar 

dengan giat serta memahami materi di setiap kegiatan pembelajaran 

agar dapat menyelesaikan tes uji kompetensi yang ada di buku ini. 

Setelah siswa mempelajari materi dari buku ini, siswa dapat 

mengerjakan uji kompetensi berupa tes hasil belajar untuk mengukur 

sejauh mana pengetahuan dan pemahaman siswa dari semua 

kegiatan yang terdapat pada buku ini. 

B. Prasarat 
Sebelum mempelajari buku ini, ada beberapa prasarat 

atau kemampuan awal yang perlu dipahami oleh siswa terlebih 

dahulu, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman pada saat proses 

pembelajaran, adapun kemampuan prasarat yang perlu dimiliki 

siswa adalah sebagai berikut: 

1. Mampu memahami konsep persegi dan persegi panjang 
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terlebih dahulu. 

2. Mampu membedakan satuan baku dan satuan tidak baku. 

3. Mempu/hafal perkalian sederhana. 

C. Petunjuk Penggunaan Buku Siswa 

lsi buku akan dipahami oleh siswa, jika siswa mengikuti dan 

melakukan petunjuk yang terdapat dalam buku ini dengan seksama. 

Pahamilah setiap wacana yang diberikan, amati dan lakukan setiap 

kegiatan yang ada, serta kerjakanlah soal latihan untuk mengetahui 

tingkat pemahaman dan kemampuan siswa.jangan takut salah, tidak 

akan bisa kalau tidak berani mencoba. Soallatihan dalam buku ajar 

ini mengantarkan siswa memahami konsep pemecahan mencari 

luas dan keliling persegi dan persegi panjang yang ditemui dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Adapun petunjuk penggunaan buku adalah sebagai berikut: 

1. Bacalah bagian Pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan 

mengantarkan siswa untuk memahami isi buku secara jelas 

dan runtut. 

2. Baca dan pahamilah masing-masing kegiatan pembelajaran. 

3. Bacalah setiap permasalahan di dalam kegiatan pembelajaran. 

4. Pahamilah petunjuk penyelesaian masalah di setiap kegiatan. 

5. Lakukanlah setiap kegiatan yang ada dan selesaikanlah 

permasalahan yang ada di dalam buku ini dengan teliti. 

D. Tujuan 
Tujuan umum dibuatnya buku ajarini adalah agarsiswa mampu 

belajar dengan baik. Buku ini dirancang berdasarkan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan kondisi lingkungan 

di sekitar siswa, sehingga memudahkan siswa untuk memahami 
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materi buku ini. Buku ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber 

belajar penunjang/pendampingyang dapat digunakan secara individu 

maupun kelompok. 

Setelah siswa belajar dengan buku ini, diharapkan siswa 

mampu untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari

hari tentang mencari luas dan keliling persegi dan persegi panjang. 

Selain itu, dengan menggunakan buku ini akan terbentuk karakter 

yang positif dalam diri siswa melalui kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan. 
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lsi Buku 

1. Menghitung Mehling Pe11egi dan Persegi 
Panjang 

, .... a...,.......,~ .......... ~~., 
~~..-.,.r~M~C.IJ'-'"...,._..., 
pet~t~n&limctilft.,.,..,l)m ltfi!Pf\.,...,.,._rwl 

........... --_ ----._ ·-·------~1 
----·-A M•l S..Ksplorosl • 

~~· 
""'*"-"~PIPI"t-.. I ,U61f\~ca~~litl'~ Wit~\ 
...... ~ .,...,..,._l~ti,. ... I,_M•«.t• ~~e~t•hd 

~ ...... -..~ 

Sfottt.h~~UilUI'ttf'lotN. ..... !Mif'l,.n~ 

~...,.CI .... t'llnl.....wt~ I\<Mif*lltiMCMlUI.tt'l 

• a.c,ot""-Ntltht.IJI,..,.(f'Ct.Witfwtklll 

• Ht~YC~JurNIMoiJl•llyo.tiC~fol-41d ~~ 

PfPMlC_.. bfr,.P'JUP*'""'Y'~ 
• Ht1J'1!Aih,~llftt,.t,..-chrf .... •ctt»ewt111~ 

~t..,Oto .. ~• .. P 

. "'V'II""'~ ....... ,.. ........ ~ .... ~ 
f..,..,.f..,.~~ 

• IUV ....... ,.,..,. .... ,.. ... ...-M • .,..._ .... ,......_ 

wu ... ,..~., 

Tampilan untuk 

mengarahkan pada setiap 

kegiatan pembelajaran. 

Mari Bereksplorasi 

Kegiatan awal untuk 

melakukan kegiatan 

eksplorasi masalah 

kontekstual. 

. .....,.....,...~ ............ ~t........... ~---------------._ ....... _ .... -_·_........... I 
------J 
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Mo•il'fn<o!ITa"" 
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k~r.,.. Ul~n ~UI.Wtllll'f'Ctll.wrt~tdiii'MU~"·•tUf 

C!Mt.nc.t ~ :w~tu.nUik btlcu 
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~ -- Ill 
Aya. isl tlbtl b«*'.c HSIHI ~tan S.~llspklr.sll! 

~ --· l ' ll l 
......... ~~~---..~! 

-----Marlllony!Moolbn 

Apt UIW1sud41h~l CMI mtnehltUfl& kdfrc ptc"Sfll 

6tft P"f~ p.rl~ ct.ns- WIUitt1 1.-: bolku? j1tf wdft\ lobt 
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._....,..______} ~ 
O.i~~.cl.-ilhNI,..,.nwnurucl:.lltn 
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tullwt\ CIMm kOQk ell biwMh W11. -., ptt"lu tubt.., ~n mentrik 
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~---·! 

Mari Mencari Tahu 

Kegiatan untuk mengolah 

informasi dari beberapa 

pertanyaan yang disajikan 

hasil dari kegiatan 

eksplorasi 

Kegiatan awal untuk 

melakukan kegiatan 

eksplorasi masalah 

kontekstual. 
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-----Mori a..lotih 

!.IN'* I'Mnlmtwh ptrNhilnWWII w ... t.ethkl.lp t'l~ltrL --~~ 
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-
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UJI KOMPETENSI 

D ·-.... 
2. ~'""bi'CJndl.,_.l'lao.lflh -<m 

0 ·-
l LWS fMnCUn dl b-.h ~ -·· Wlutn PftMI! 

• A lla.MfloMCI.ndlb-..1'1~ .(m~ 

0 "-
----....-.~• / 

Kegiatan untuk mengolah 

informasi dari beberapa 

pertanyaan yang disajikan 

hasil dari kegiatan 

eksplorasi 

Kegiatan untuk mengolah 

informasi dari beberapa 

pertanyaan yang disajikan 

hasil dari kegiatan 

eksplorasi 
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1. Menghitung Keliling Persegi dan Persegi 
Paniang 

Apakah yang akan kalian pelaiari pada materi ini? 

Menghitung keliling persegi panjang 

Menghitung keliling persegi 

Menggambar dan membuat persegi dan persegi 

panjang dengan keliling tertentu 

Tata dan Dio sedang berlari mengelilingi lapangan. Lapangan 

tersebut berbetuk persegi panjang. Ukuran lapangan adalah 

panjang 25 m dan Iebar 13 m. Berapa kelil ing lapangan itu? 
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Mari Bereksplorasi 

Bereksplorasi 1 

Ambilah sebuah papan catur. Bukalah papan catur tersebut. Kalian 

akan mendapati papan catur tersebut terdiri atas kotak-kotak kecil 

berwarna hitam dan putih. 

Setelah mengamati papan catur terse but, jawablah pertanyaan

pertanyaan di bawah ini sesuai dengan hasil pengamatan kalian. 

• Bagaimana bentuk papan catur tersebut? 

• Hitunglah jumlah kotak yang berada di bagian bawah 

papan catur, berapa jumlahnya? 

• Hitunglah jumlah kotak yang berada di bagian kanan 

papan catur, berapa jumlahnya? 

• Hitunglah jumlah kotak yang berada di bagian atas papan 

catur, berapa jumlahnya? 

• Hitunglah jumlah kotak yang berada di bagian kiri papan 

catur, berapa jumlahnya? 

• jumlahkan semua jumlah kotak yang telah kalian hitung 

diatas. Berapa jumlahnya? 
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Bereksplorasi 2 

lbu Guru menandai lantai di depan kelas yang terdiri atas beberapa 

kotak ubin menjadi sebuah bentuk bangun. Amatilah bentuk yang 

ditandai oleh lbu Guru tersebut. 

Setelah mengamati ubin yang ditandai ibu guru, jawablah pertanyaan

pertanyaan di bawah ini sesuai dengan hasil pengamatan kalian. 

• Bagaimana bentuk lantai yang ditandai oleh lbu Guru 

terse but? 

• Hitunglah jumlah ubin yang berada di bagian bawah, 

berapa jumlahnya? 

• Hitunglah jumlah ubin yang berada di bagian sam ping 

kanan, berapa jumlahnya? 

• Hitunglah jumlah ubin yang berada di bagian atas, berapa 

jumlahnya? 

• Hitunglah jumlah ubin yang berada di bagian bawah, 

berapa jumlahnya? 

• Coba jumlahkan semua jumlah ubin yang telah kalian 

hitung diatas. Berapa jumlahnya? 
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Setelah melakukan eksplorasi diatas, pasti timbul rasa ingin 

tahu kalian. ''Loh, apa hubungannya dengan menghitung 
keliling persegi dan persegi panjang"r' 

Sebenarnya kalian sudah menghitung keliling papan catur 

dan lantai dengan satuan tak baku. 

Oleh karena itu, coba cari tahu mana yang disebut keliling papan 

catur dan lantai dengan mengisi tabel dibawah ini. Gambarlah 

papan catur dan lantai dalam satuan kotak. Kemudian tentukan 

mana yang disebut, panjang (p), Iebar (1), sisi (s), dan keliling (K). 

A yo, isi tabel berikut sesuai kegiatan Bereksplorasi 1! 

Gambar Bangun s K 

Ayo, isi tabel berikut sesuai kegiatan Bereksplorasi 2! 

Gambar Bangun p K 
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Apa kalian sudah memahami cara menghitung keliling 

persegi dan persegi panjang dengan satuan tak baku? Jika 

sudah, coba tuliskan apa yang dapat kalian simpulkan dari 

kegiatan diatas? 

ll 

Dari kegiatan menyimpulkan, adakah hal yang menurut kalian 

penting untuk diingat? Apakah kalian menemukan rumus cara 

menghitung keliling persegi dan persegi panjang? Jika iya, coba 

tulislah dalam kotak di bawah ini. Jika perlu tulislah dengan menarik 

menggunakan pensil atau bolpoin berwarna dan beri gambar agar 

kalian mudah mengingat. 

~ Perlu diingat 
r 
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Bereksplorasi 3 

Setelah memahami cara menghitung keliling persegi dan persegi 

panjang dengan satuan tak baku, sekarang mari kita mempelajari 

cara menghitungnya dengan satuan baku. 

Sebelum itu, ayo siapkan penggarismu! 

Carilah 3 benda berbentuk persegi dan 

3 benda berbentuk persegi panjang di 

lingkungan sekolahmu! 

Benda apa saja yang kalian temukan? Coba 

sebutkan! 

Jika sudah, gunakan penggarismu untuk 

mengukur panjang (p), Iebar (1), dan sisi (s) 

benda-benda tersebut. 

Setelah kalian mengukur panjang, Iebar, dan sisi benda-benda di 

lingkungan sekolah. Pasti kalian ingin tahu juga berapa keliling 

benda-benda tersebut. 

Oleh karena itu, isilah tabel di bawah ini sesuai dengan benda

benda yang telah kalian ukur dengan penggaris. Setelah itu, hitung 

kelilingnya dengan menggunakan rumus yang sudah kalian tulis 

di kolom Perlu diingat. Coba ingat kembali rumus mencari keliling 

persegi dan persegi panjang! 
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A yo, isi tabel berikut sesuai kegiatan Bereksplorasi 3! 

Benda p s K 
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Mari Menyimpulkan ~ 
Apa kalian sudah memahami cara menghitung keliling persegi 

dan persegi panjang dengan satuan baku? Jika sudah, coba 

tuliskan apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan yang 

telah kalian lakukan? 
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Untuk menambah pemahaman kalian terhadap materi, selesaikanlah 

soal-soal di bawah ini! 

1. 

11 em 

jawab: 

2. 

(X) 

-o 
3 

jawab: 

Scm 

Amati gambar bangun 

disamping! 

Berbentuk apakah bangun 

di samping? Berapa keliling 

bangun di samping? 

Amati gambar di samping! 

Lisa memiliki sebuah kertas karton. 

Berbentuk apakah kertas karton 

Lisa? Kertas tersebut memiliki 

ukuran sisi 8 em. Berapakah keliling 

kertas karton Lisa? 

43609.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



3. Sebidang tanah Ia pang berbentuk persegi panjang mempunya 

panjang 91 m dan Iebar 62 m. Berapa m-kah keliling tanah 

Ia pang terse but? 

jawab: 

4. Kebun Pak Soni berbentuk persegi panjang. Panjangnya 65 m 

dan lebarnya 48 m. Berapa m-kah keliling kebun Pak Soni? 

jawab: 

5. Selembar kertas karton berbentk persegi dengan panjang sisi 

35 em. Berapa cm-kah keliling kertas karton tersebut? 

jawab: 
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2. Menghitung Luas Persegi dan Persegi 
Paniang 

Apakah yang akan kalian pelaiari pada materi ini? 

Menghitung luas persegi panjang 

Menghitung luas persegi 

Amati papan tulis di kelas, berbentuk apakah papan 

tulis tersebut? Papan tulis tersebut memiliki ukuran 

panjang 250 em dan Iebar 120 em. Berapa luas papan 

tulis tersebut? 
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Seperti menghitung keliling persegi dan persegi panjang, 

luas persegi dan persegi panjangjuga dapat dihitung 

dengan satuan baku dan satuan tak baku. 

Untuk memahami cara menghitung luas persegi 

dan persegi panjang, mari kita melakukan kegiatan 

menggunakan kertas lipat. Siapkan kertas lipat kalian. 

Bereksplorasi 1 

Siapkanlah 15 kertas lipat. Ambillah 5 kertas lipat terlebih dahulu, 

tata kertas lipat tersebut memanjang ke kanan. Ambil lagi 5 

kertas lipat dan tata memanjang di bawah susunan kertas lipat 

sebelumnya. Kemudian ambil 5 kertas lipat terakhir, lalu tata 

memanjang di bawah susunan kedua. 

Sehingga kertas lipat akan membuat susunan seperti gambar di 

bawah. 
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Setelah mengamati kertas lipat yang sudah kalian susun, 

jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan hasil 

pengamatan kalian. 

• Berapa banyak kertas lipat yang membentuk bangun 

persegi panjang tersebut? 

• Berapa jumlah kertas lipat yang memanjang ke kanan? 

• Berapa jumlah kertas lipat yang melebar ke atas? 

• Coba kalikan jumlah kertas lipat yang memanjang ke 

kanan dan kertas lipat yang melebar ke atas. 

Bereksplorasi 2 

Siapkan 9 kertas lipat. Ambillah 3 kertas lipat, tatalah berjajar ke 

kanan. Kemudian ambil 3 kertas lipat lagi dan tata dibawah susunan 

terse but. Kemudian tata 3 kertas lipat yang tersisa dan tata berjajar 

di bawah susunan sebelumnya. 

Sehingga kertas lipat akan membuat susuan seperti gam bar di 

bawah. 
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Setelah mengamati kertas lipat yang sudah kalian susun pada 

kegiatan bereksplorasi 2, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah 

ini sesuai dengan hasil pengamatan kalian . 

• Berapa banyak kertas lipat yang membentuk bangun 

persegi tersebut? 

• Berapa jumlah kertas lipat yang membentuk sisi dari 

bangun persegi tersebut? 

• Coba kalikan sisi x sisi bangun persegi di atas. 

Mari Mencari Tahu ~ 

Setelah melakukan kegiatan bereksplorasi di atas. Apakah 

timbul pertanyaan seperti 'Jodi, manakah yang disebut /uas 

persegi dan persegi panjang?" atau 'Jodi, berapakah luas bangun

bangun tersebut?". 

Sebenarnya kalian sudah menghitung luas bangun-bangun diatas 

menggunakan satuan tidak baku. 

Untuk membantu kalian mencari tahu, coba pahami pernyataan di 

bawah ini. 

Luas daerah bidang datar adalah banyak persegi 
satuan yang menutupi bangun tersebut. 

Agar kalian lebih paham, Ayo menjawab isi tabel sesuai dengan 

kegiatan bereksplorasi yang telah kalian lakukan. 

43609.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Ayo, isi tabel berikut sesuai kegiatan Bereksplorasi 2! 

Bangun p L 

Ayo, isi tabel berikut sesuai kegiatan Bereksplorasi 1! 

Ban gun s L 

Apa kalian sudah memahami cara menghitung luas persegi dan 

persegi panjang dengan satuan tak baku? jika sudah, coba tulis

kan apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan diatas? 

,-
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Setelah kalian mengukur panjang, Iebar, dan sisi kedua 

benda di atas. Pasti kalian ingin tahu juga berapa luas 

buku dan kertas lipatmu. 

Sekarang hitunglah luasnya. Bisakah kalian mencari luas buku dan 

kertas lipat setelah mengetahui panjang (p), Iebar (1), dan sisinya (s) 

? Jika kalian masih bingung, periksa kembali kolom Perlu Diingat. 

Setelah itu hitunglah luas buku dan kertas lipat milikmu pada kolom 

di bawah ini. 

\. 

Apa kalian sudah memahami cara menghitung luas persegi dan 

persegi panjang dengan satuan baku? Jika sudah, coba tuliskan 

apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan diatas? 
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Untuk menambah pemahaman kalian terhadap materi, selesaikanlah 

soal-soal di bawah ini! 

1. 

12 em 

Jawab: 

2. 

Jawab: 

7cm 

Amati selembar kertas di 

samping, berbentuk apakah 

selembar kertas tersebut? 

Berapakahluasnya? 

Amati gambar di samping, 

Sebuah lapangan bermain 

yang memiliki ukuran 

panjang 64 m dan Iebar 32 

m. Berapakah luas lapangan 

bermain tersebut? 
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3. 

4. 

Amati gambar di atas, berbentuk bangun apakah kolam 

tersebut? Kolam tersebut memiliki sisi 12m. Berapakah luas 

kolam tersebut? 

jawab: 

jawab: 

Amati gam bar di sam ping, 

berbentuk apakah ubin 

pada lantai tersebut? ubin 

itu memiliki sisi 40 em. 

Berapakah luasnya? 
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3. 

jawab: 

Amati gambar di samping. 

Berbentuk bangun apakah 

gam bar meja di sam ping jika 

memiliki sisi sama panjang yaitu 

24 em? Berapakah luasnya? 
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UJI KOMPETENSI 
I. lsilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

1. Keliling bangun di bawah adalah .... em 

9cm 

14cm 

2. Keliling bangun di bawah adalah .... em 

9cm 

3. Luas bangun di bawah ini adalah ..... satuan persegi. 

4. Luas bangun di bawah adalah .... em2 

13 em 

18 em 
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5. Luas bangun di bawah ini adalah .... em2 

17 em 

6. Keliling bangun di samping 

adalah ..... satuan persegi. 

7. Keliling bangun di bawah ini adalah ..... 

13 em 

18 em 

8. Luas papan eatur di 

samping adalah ..... satuan 

persegi. 

9. Papan tulis di samping 

memiliki ukuran panjang 60 

em dan Iebar 40 em. 

Luas papan tulis di samping 

adalah .... 

10. Persegi panjang dengan ukuran panjang 15 em dan Iebar 6 

em memiliki keliling .... em. 

43609.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Daftar Pustaka 

Anggriana, Yuda Martin. 2016. Buku Ajar Siswa Satuan Pengukuran 

untuk SDIMI Kelas 5. Malang: Universitas Negeri Malang 

Fajariyah, Nur, dan Triratnawati, Defi. 2008. Cerdas Berhitung 

Matematika Untuk SDIMI Kelas 3. Jakarta:Depdiknas. 

Kanginan, M., dan Hidayat, T. 2012. Matematika Berbasis Pendidikan 

Karakter untuk SO Kelas 3 bangsa. Srikandi Empat Widya 

Utama. 

Kristianti, W. 2015. Siswa Aktif Berprestasi Matematika untuk SDIMI 

Kelas Ill. Jakarta: Gelora Aksara Pratama. 

TIM Penulis Matematika I LT. 2011. Seri 30 Menit)adi )agoan 

Matematika. Yogyakarta: Andi Offset Yogyakarta. 

43609.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Buku Ajar Matematika berbasis kontekstual ini diarahkan 
untuk mendukung cara mempelajari Matematika yang lebih baik 

dan tepat. 
Oleh sebab itu, beberapa sisi buku ini memiliki sejumlah 
keunggulan, yaitu sebagi berikut. 
• Deskripsi materi pada buku ini disusun secara sederhana, 

menarik, dan mudah dimengerti. 
• Buku ini disusun dengan menggunakan permasalahan yang nyata 

dalam kehidupan sehari-hari. 
• Permasalahan dan informasi yang terdapat pada buku ini, 

memungkinkan siswa dapat belajar dalam memecahkan masalah 
sesuai kemampuan yang dimiliki. 

• mengerjakan uji kompetensi berupa tes hasil belajar untuk mengukur 
sejauh mana pengetahuan dan pemahaman siswa dari semua 
kegiatan yang terdapat pada buku ini. 

berbasls kontekstual 
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•I 

Lampiran4 

LEMBAR V ALIDASI BUKU AJAR MATEMATIKA MENCARI LUAS 
PERSEGI DAN PERSEGI PANJANG DENGAN PENDEKATAN 

KONTEKSTUAL DI SEKOLAH DASAR 

A. Peugmtar 

Buku ajar Matematika dengan pendekatan kontekstual ini didesain 

untuk materi tentang mencari luas dan keliling persegi dan persegi panjang. 

Berkaitan dengan mutu,kelayakan dan tampilan serta isi atau materi yang 

dipaporkan dengan menggunakan pendekatan kontekstual, maka diperlukan 

validasi terlladap produk yang dihasilkan. Saya mobon Bapakllbu berlrenan 

memberikan penilaian terbadap buku ajar Matematika ini melalui pengisian 

lembar validasi . Hasil dari pengisian lembar validasi akan dig.maksn sebagai 

bahan revisi produk yang diujicobakan, agar menjadi lebih baik dan 

bermanfaat. Atas kesedissn Bapakllbu, saya sampaikan terima kssih. 

B. Identitas Validator 

Nama : ... .Dr .... ALiJ,..M~.~i~!'O..:M:?.L ............................ . 
Instansi : ... ~~.~.f. ... f.! .f .. !:!~! (~f~ i .~~.~ .. ~.~~r,i ... M .g l~n3 ...... . 

C. Petonjuk 

I. Says mohon Bapakiibu memberikan penilaian dengan Ianda cek ( ..J ) 

pads kolom skor yang sesuai dengan pendapat Bapakllbu. 

• Skor I, jika tidak setuju 

• Skor 2, jika kurang setuju 

• Skor 3, jika setuju 

• Skor 4,jika sangat setuju 
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" 

2. Untuk komentar dan saran perbaikan saya, Bapakllbu dapat menuliskan 

pada kolom yang disediskan di akhir. 

3. Penilaian 

NO ASPEK YANG DINILAI 
SKOR 

1 2 3 4 
I Struktur dan urutan buku ajar disusuu secara 

sistematis. 
.j 

2 Buku ajar menjelaskan tujuan pembelajaran yang 
./ akan dicapai. 

3 Buku ajar memotivasi siswa untuk belajar .; 
4 Buku ajar mengantisipasi kesulitan belajar siswa v 
5 Buku ajar memberikan latihan yang cukup; v 
6 Buku ajar menyediakan rangkwnan lv' 
7 Buku ajar memberikan balikan II 
8 Buku ajar secara wnwn direncana dan disusuu 

berorientasi pasa siswa secara individual v 
9 Buku ajar menghargai perbedaan- perbedaan pribadi v 
10 Buku ajar memberi pemantapan dan penekanan pada 

nilai-nilai siswa 
..; 

A. Komentar dan Saran Perbaikan 

Lembat valid asi bah an r:Uar tiu· gudah /Mak. 
·····················································V······························ll····· 

···t~~::~1:-~--~~}(};J~-J~~;~;.hc:.~ .. P~(~.ef..~fcm 
I Blitar, 22 Maret2017 

Va1~.9 

Vr:.J"/.tf..U.~t_(;r,o ,M I'J 
N!P.IfJ(30L/3.1188:lOI/OI.! 
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Lampiran4 

LEMBAR VALIDASIBUKU AJARMATEMATIKA MENCARILUAS 
PERSEGI DAN PERSEGI PANJANG DENGAN PENDEKATAN 

KONTEKSTUAL D1 SEKOLAII DASAR 

A. Pengantar 

Buku ajar Matematika dengan pendekatan kontekstual ini didesain 

untuk materi tentang mencari luas dan keliling persegi dan persegi panjang. 

Berkaitan dengan mutu.kelayakan dan tampilan serta isi atau materi yang 

dipaparkan dengao menggunakan pendekatan kontekstual, maka diperlnkan 

validasi terhadap produk yang dihasilkan. Saya mohon Bapakllbu berkenao 

memberikan penilaiao terhadap buku ajar Matematika ini melalui pengisian 

lembar validasi . Hasil dati pengisian lembar validasi akan digunakan sebagai 

bahao revisi produk yaog diujicobakan, agar menjadi lebih baik dan 

bermanfaat. Atas kesediaao Bapakllbu, saya sampaikan terima kasih. 

B. ldentitas Validator 

Nama '· Aa.l#. .. .. ~ :!-!t}P..r\.0. .~9.. :~: ~~s.: tti:P.d ........................ . 
,.D.!.IJ.~ ... H.n.4!4.i.r.0.':l .... ka..~~ .. B!!~~r. ................ . Instansi 

C. Petunjuk 

I. Says mohon Bapakllbu memberikan penilaian dengan tanda cek ( ,J ) 

pads kolom skor yaog sesuai dengan pendapat Bapakllbu. 

• Skor I, jika tidak setuju 

• Skor 2. jika kuraog setuju 

• Skor 3, jika setuju 

• Skor 4,jika sangat setuju 
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2. Untuk komentar dan saran perbaikan saya, Bapak/Jbu dapat menuliskan 

pada kolom yang disediakan di akhir. 

3. Penilaian 

NO ASPEK YANG DINILAI 
SKOR 

1 2 3 4 
I Struktur dan buku ajar disusun secara 

sistematis. 

2 Buku ajar menjelaskan tujuan pernbelajaran yang 

akan dicapai. 

3 Buku ajar memotivasi siswa untuk belajar 

4 Buku ajar mengantisipasi kesulitan belajar siswa 

5 Buku ajar memberikan latiban yang cukup; 

6 Buku ajar menyediakan rangkuman 

7 Buku ajar memberikan balikan 

8 Buku ajar secara umum direncana dan disUSWl 

berorientasi pasa siswa secara individual 

9 Buku ajar mengbargai perbedaan- perbedaan pribadi 

10 Buku ajar memberi pemantapan dan penekanan pada 

nilai-nilai siswa 

A. Komentar dan Saran Perbaikan 

..... / .e~_fv.q!:' ... .'(q/ i.'?! ~r i .. lx.:. ~.a.'! .. cj. ~ .. ~1:1.1 ~.h. ... t?$'-:1!, 
clan faqak oli aunakan . ... . .. . . . ... .. . ·-.;.:}· ............ v. .. ................................................... . 

Blitar, 22 Maret 2017 

•• 
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LampiranS 

LEMBAR OBSERV ASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
MENGGUNAKAN BUKU A.JAR MATEMATIKA MATERI MENCARI 
LUAS DAN KELILING PERSEGI DAN PERSEGI PANJANG DENGAN 

PENDEKATAN KONTEKSTUAL 

A. Penpatar 

Buku ajar Matematika dengan pendekatan kontekstual ini didesam 

untuk materi tentang mencari 1uas dan keliling persegi dan persegi panjang. 

Berkaitan dengan keterlaksaruum dalam proses pembelajanm., maka 

diperlukan validasi terlJadap produk yang dihasilkan. Saya mohon Bapak/Ibu 

herlcenan memherikan penilaian terlJadap keterlaksanaan pembelajaran 

menggunakan buku ajar Matematika materi tentang mencari luas dan keliling 

persegi dan persegi pmyang dengan pendekatan kontekstual melalui 

pengisian lemhar validasi ini. Hasil dari pengisian lemhar validasi akan 

digunakan sebsgai bahan revisi produk yang diujicobakan, agar menjadi lebih 

bsik dan bermanfaat. Atas kesediaan Bapakllbu, says sampaikan terima 

kasih. 

B. ldeutitas Validator 

Nama : ... Dr ... .AJ.if. ... M.~~.i.9.r..Q.~.M·.P.Q.., ............................ . 
Instansi : ... ~S.~P. ... tt.P. ... ~.I}i~~~.i.f.~ ... tte~~~i. ... M.~!~!B.: ...... . 

C. Petoujuk 

1. Saya mohon Bapakllbu memherikan penilaian dengan lands eek ( ..J ) 

pada kolom skor yang sesuai dengan pendapat Bapakllbu. 

• Skor l,jiks tidak setuju 
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• Skor 2, jika kurang setuju 

• Skor 3, jika setuju 

• Skor 4, jika sangat setuju 

2. Untuk komentar dan saran perbaikan saya, Bapakllbu dapat menuliskan 

pada kolom yang disediakan di akhir. 

D. Peoilaian 

NO ASPEK YANG DINILAI 
SKOR 

1 2 3 4 
I Buku ajar dengan pendekatan kontekstual membuat 

hubungan belajar penuh makna v 
2 Buku ajar dengan pendekatan kontekstual 

menyadarkan siswa telah melakukan pekerjaan v 
panting 

3 Buku ajar dengan pendekatan kontekstual mendorong 

siswa belajar mengatur sendiri v 
4 Buku ajar dengan pendekatan kontekstual 

menciptakan dan mendukung kerja sama antar siswa v' 

5 Buku ajar dengan pendekatan kontekstual mendorong 

siswa berpikir ktitis dan kreatif v 
6 Buku ajar dengan pendekatan kontekstual mendorong 

siswa memelihara individu v 
7 Buku ~ar dengan pendekatan kontekstual ~ 

mendorong siswa mencapai standar tinggi v' 

8 Buku ajar dengan pendekatan kontekstual dapat 

mendorong siswa mampu mengadakan asesmen .; 
autentik 

• 
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E. Komentar dan Saran Perbaikan 

.... .l.~m.~.t .. .o~w.v:<1Si .... r~.e.~J~~-~r..~.a.n. ... f~.m..~.i:!~.0.i~ . 

. . . . m.. ~.n5':Jl-'.r:ta.l<CI.V\. ... b.L.t~.le!. -~~r. ... 111. ct ~ ~rlleth 1 ~- .. $~h .. l qra k 

.... t.\.~.KH :let~ .... ~ 9.'*f.~ 1~ ~.I. ... ?:~~~ .. f.~-~\t! ... 0-i fi.~.~.a.f.~1:tl'l. · 

Blitar, Maret 2017 
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Lampiran 5 

LEMBAR OBSERV ASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
MENGGUNAKAN BUKU AJAR MATEMATIKA MATERI MENCARI 
LUAS DAN KELILING PERSEGI DAN PERSEGI PANJANG DENGAN 

PENDEKATAN KONTEKSTUAL 

f.., Pengantar 

Buku ajar Matematika dengan pendekatan kontekstual ini didesain 

untuk materi tentang mencari 1uas dan ke1i1ing persegi dan persegi panjang. 

Berkaitan dengan keter1akaanaan dalarn proses pembe1ajaran, maka 

diper1ukan validasi terhadap produk yang dihasilkan. Saya mohon Bapakllbu 

berkenan memberikan peni1aian terhadap keterlaksanaan pembe1ajaran 

menggunakan buku ajar Matematika materi tentang mencari 1uas dan keli1ing 

persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual me1alui 

pengisian 1ernbar validasi ini. Hasil dari pengisian 1ernbar validasi akan 

digunakan sebagai bahan revisi produk yang diujicobakan, agar menjadi 1ebih 

baik dan bermanfaat. Alas kesediaan Bapakllbu, saya sampaikan terima 

kasih. 

B. ldentitas VaHdator 

Nama : ... .. l.tl.tt!. .... ?'.~!U.o.n..~'.l?.. !.~:~0!::./'J:fd.: .... .......... . 
Instansi '· ... . P.J0.f!:~ ... .Pe.n.~~:cF t.~n. ... ~~ ..... ~ e/r:.r. : ....... . 

C. Petonjuk 

1. Saya mohon Bapakllbu memberikan penilaian dengan Ianda cek ( ~ ) 

pada ko1om skor yang sesuai dengan pendapat Bapakllbu. 

• Skor 1, jika tidak setuju 
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• Skor 2, jika kurang setuju 

• Skor 3, jika setuju 

• Skor 4, jika sangat setuju 

2. Untuk komentar dan saran perbaikan saya, Bapakllbu dapat menuliskan 

pada kolom yang disediakan di akhir. 

». Penilaian 

NO ASPEK YANG DINILAI 
SKOR 

1 2 3 4 
I Buku ajar dengan pendekatan kontekstual membuat 

hubungan belajar penuh makna v 
2 Buku ajar dengan pendekatan kontekstual 

menyadarkan siswa telah melakukan pekeljaan ..... 
penting 

3 Buku ajar dengan pendekatan kontekstual mendorong 

siswa belajar mengatur sendiri I( 

4 Buku ajar dengan pendekatan kontekstual 

menciptak:an dan mendukung ketja sama antar siswa .( 

5 Buku ajar dengan pendekatan kontekstual mendorong 

siswa berpikir ktitis dan kreatif .; 
6 Buku ajar dengan pendekatan kontekstual mendorong 

siswa memelihara individu .; 
7 Buku 1\iar dengan pendekatan kontekstual dapat 

mendorong siswa mencapai standar tinggi ..; 
8 Buku ajar dengan pendekatan kontekstual dapat 

mendorong siswa mampu mengadakan asesmen .; 
autentik 

.,, 
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E. Komentar dan Saran Perbaikan 

...... ./em.b. C11_ .. .Q~.r~ V.CIG_t:. ke~r f. C~:k.c. a..n. C!P:.n. ... f.':'!': !?_e_ltjcun n 

.. .'TI.r~.5NJ.I!.!?.~f.CI~ .. fJ~.~':A. .. f;/~'. .. ~_f~ f!!.t!.&.f..C:. .. !':!.£?.~'.' ~ tn en carr· 

.. ! t(_C£~ .. t:i.~ .. ~~ ~·{ (!;j. .. p~rJ r;ff! : .. ~C!Il .. .f..ef!t!J}. .... r;:d. o. ':J 

.d ~no-q_ !1 .. f..t:flcl.~ f.!=t. ft:rn.. ... ~C>!'. ~-~~.it!. if ... ~ #.:.h. ... ~-UJ . 

Blitar, Maret 2017 
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Lampiran6 

LEMBAR V AUDAS! LEMBAR OBSERV ASI PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN BUKU AJAR MATEMATIKA 
TENTANG MENCARI LUAS DAN KELILING PERSEGI DAN PERSEGI 

PANJANG DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL 

A. Pengantar 

Bulru ajar Matematika dengan pendekatan kontesktual ini didesain 

untuk materi tentang mencari luas dan keliling pmegi dan pmegi panjang. 

Berkaitan dengan standar mutu dan kel~akan pemakaiaD. maka diperlukan 

validasi tedJadap produk yang dihasilkan. Saya mohon Bapak/lbu berkenan 

memberikan penilaian tedJadap lembar observasi keterlaksanaan 

pembelajaran menggunakan bulru ajar Matematika tentang mencari luas dan 

keliling pmegi dan pmegi panjang dengan pendekatan kontekstual melalui 

pengisian lembar validasi ini. Hasil dari pengisian lembar validasi akan 

digunakan sebagai bahan revisi produk yang di~icobakan, agar menjadi lebih 

baik dan bermanfaat. Atas kesediaan Bapakiiho, saya sampaikan terima 

kasih. 

B. ldentitas Volidator 

Nama :. J?.~ .. A.IJS ... M.~~.iq.~.9. ! . .M.J~ ................................. . 
lnstansi : .. t~.RP . .T.l .. ~ .... \J.()~:-:m.il£l~ .. n~~d ... M£llg~····· 

164 
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C. Petunjuk 

1. Sa)e mohon Bapakllbu memberikan penilaian dengan taoda cek ( -.J ) pada 

kolom skor yang sesuai dengan pendapat Bapakllbu. 

• Skor 1, jika tidak setuju 

• Skor 2, jika kurang setuju 

• Skor 3,jika setuju 

• Skor 4, jika sangat setuju 

2. Untuk komentar dan saran perbaikan saya. Bapakllbu dapat menuliskan 

pada kolom yang disediakao di akhir. 

D. Penilaian 

ASPEK YANG DINILAI 
SKOR 

NO 
l 2 3 4 

1 Petunjuk penggunaan buku ajar Matematika tentang 

mencari luas dan keliling dengan pendekatan .; 
kontekstual disajikan secara jelas. 

2 Setiap pemyataan tidak memiliki makna ganda ..! 
3 Pemyataan tidak saling tumpang tindih v 
4 Pernyataan tidak saling bergantung antara yang satu 

dengan yang lain v' 

5 Pemyataan menggunakan bahasa yang efektif, 

komunikatif, dan dialogis yang mudah dipahanti / 
SlSWa 

6 Pernyataan mencakup seluruh aspek tahapan v 
kontekstual yang perlu dinilai 

• 
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E. Komentar dan Saran Perbaikan 

..... .L~~.~r ... Q.~.~~x~~i ... h!.~d.t:tf.~~.m~.~ .. .f.~.m.~~~.cJJo/.~.r~ .. 

.... J1~.f!JJ.u.~~.t~.~ ... ~h~ ... ~.~r ... ~0.~.t.~.~.~~.0 .. $.1,l.0a..h .. f~ak 

.... .-'ftfi d f ±.0:~ .... ~~~ !~ f.s.f~.~! .... ~.i.r !Aftl .. r.e.~ I :z:! ... 0.\ f!ng.F.~n . 

............................................................................................. 

····························································································· 
Blitar, Maret2017 
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Lampiran6 

LEMBAR V ALIDASI LEMBAR OBSERV ASI PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN BUKU AJAR MATEMATIKA 

TENTANG MENCARI LUAS DAN KELILING PERSEGI DAN PERSEGI 
PANJANG DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL 

A. Pengantar -
Buku ajar Matematika dengan pendekatan kontesktual ini didesain 

untuk materi tentang mencari luas dan keliling persegi dan persegi panjang. 

Berkaitan dengao standar mutu dan kelayakan pemakaiao, maka diperlukan 

validasi terhadap produk yang dihasilkan. Saya mohon Bapak!Ibu herkenan 

memherikao penilaian terhadap lembar observasi keterlaksanaan 

pemhelajaran menggunakan buku ajar Matematika tentang mencari luas dan 

keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual melalui 

pengisian lembar validasi ini. Hasil dari pengisian lembar validasi akan 

digunakao sebagai bahan revisi produk yang diujicobakan, agar menjadi lebih 

baik dan hennanfaat. Atas kesediaao Bapak!Ibu, saya sarnpaikao terima 

kasih. 

B. Identitas Validator 

Nama :····.f~/:~;·Sf[!;;:J;T~~·.~z~t-:~1;kz;· ... ·· 
Instansi ................................................................................ . 
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C. Petunjuk 

I. Saya mohon Bapakllbu memherikan penilaiao dengan tanda cek ( ,; ) pada 

kolom skor yaog sesuai dengao pendapat Bapakllbu. 

• Skor I, jika tidak setuju 

• Skor 2, jika kuraog setujut 

• Skor 3, jika setuju 

• Skor 4, jika sangat setuju 

2. Untuk komentar dao sarao perhaikan saya, Bapakllbu dapat menuliskao 

pada kolom yaog disediakao di akhir. 

D. Penilaian 

NO ASPEK YANG DINILAI 
SKOR 

1 l 3 4 
I Petunjuk penggunaao buku ajar Matematika tentang 

meocari luas dao keliling dengao pendekatan 
j 

kontekstual disajikao secara jelas. 

2 Setiap pemyataao tidak memiliki makoa gaoda ..; 
3 Pemyataao tidak saiing tumpang tindib ..; 
4 Pemyataao tidak saiing bergaotung antara yang satu 

dengao yaog lain ..; 

5 Pemyataao menggunakao bahasa yang efektif, 

komunikatif, dao dialogis yang mudah dipaharni v 
SlSWR 

6 Pemyataao mencakup seluruh aspek tahapan 
,( 

kontekstual yang perlu dinilai 

•• 
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E. Komentar dan Saran Perbaikan 

::::::::::/i~:~:;;::dJ.~~;:~;-::::t~~~~~ti~~~~::~/;/fJaran 
......... fTI.r:.'!!Ja !!:ll.£l #.~n. ... 0.!.~ Cf. .. v.etr. .. ~~.fe.'!:'. ~.~.~a. ....... . 
. . . . . . . . fl1.d Cl: h. .... !?. ~ f:l.S.. : ................................................... . 

- Blitar. Maret 2017 

• 
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Lampinm 7 

ANGKET PENGAMAT 

A. Pengantar 

Angket respons guru ini digunakan untuk memperoleh informasi 

dalam pengembangan buku ajar Matematika tentang mencari luas dan keliling 

persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual setelah 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Saya mohon Bapakllbu 

berlrenan memberikan respons pada angket ini. Jawahan ~ sangat 

berbarga dalam pengembangan buku ajar Matematika tentang mencari luas 

dan keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual ini. 

Atas kesediaan Bapakllbu, saya ucapkan terima kasih. 

u. Identitaa VaiHbtor I frnr'"~~" 
Nama : . ..!~WP.i!, .. ~.J~ .......................................................... . 
lnstansi : ... ~~--~~~-' ... !~~~~ ... '!~ ...................................... . 

C. Pehmjuk 

I. Saya mohon Bapakiibu memberikan penilaian dengan Ianda cek ( ,J ) pada 

kolom skor yang sesuai dengan pendapat Bapakllbu. 

• Skor l,jika tidak setuju 

• Skor 2, jika kurang setuju 

• Skor 3, jika setuju 

• Skor 4, jika sangat setuju 

2. Untuk komentar dan saran perbaikan saya, Bapakiibu dapat menuliskan 

pada kolom yang disediakan di akbir. 

170 
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D. Penilaian 

NO ASPEK YANG DINILAI 
SKOR 

1 l 3 4 
I Buku ajar Matematika tentang mencari luas dan 

keliling persegi dan persegi panjang dengan 

pendekatan kontekstual dapat membantu pencapaian 
v' 

Standar Kompetensi 

2 Pengguna dapat menggunakan buku ajar matematika 

tentang mencari luas dan keliling persegi dan persegi 

panjang dengan pendekatan kontekstual dengan 

mudab 
v' 

3 Menggunakan babasa yang sederhana efektif, 

komunikatif, dan dialogis yang mudab dipahami v 
stswa 

4 Ilustrasi sesuai dengan kehidupan nyata siswa v 
5 Pengguna mempertimbangkan untuk menggunakan v 

buku ajar Matematika tentang mencari luas dan 

keliling persegi dan persegi panJang dengan 

pendekatan kontekstual dalam kegiatan pembelajaran 

berikutnya 

E. Komentar dan Saran Perhaikan 

... ~!-!~!1 ... 1fW .. m.4~m!!#~ ... i.ll.i .. ~f.~ .. rmmP.!!!!W. .. f.(r1~!!p.#~"' 

... 1n.~(~.~ .. 4al~m .. r.m.~4'Mj~c~r~ ... ~t.~r.~.~P.h.~~~~ ...... . 

... ... . .. ... .. . .. . .. . . . . . . . . .. . .. ... . . . .. ... . . . . . .. .. . ... ... .. . .. . . . . .. .. . . . . . . ... . .. . ... . . . . 

Blitar, Maret 2017 

Validaror 

r?Jl-
ISWIIfl' ~.flf ··········'··············· 

• 
. , 
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Lampiran8 

LEMBAR V ALIDASI UNTUK PENGAMAT 

A. Peagantar 

Lembar validasi untuk pengamat ini dignnakan untuk memperoleh 

infOJlJUISi dalam pengembangan buku ajar Matematika tentang mencari luas 

dan keWing persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontesktual 

setelah diterapkan dalam kegiatan pembel,Yaran di kelas. Saya mohon 

Bapakllbu berkenan memberikan penilaian terbadap instrumen yq disusun 

melalui lembar validasi 'angket respons guru. Hasil dari pengisian lembar 

validasi akan akan digunakan sebagai bahan revisi instrumen agar menjadi 

lehih baik dan sesuai dengan apa yang hendak diukur. Atas kesediaan 

Bapskllbu, saya ucapkan terima kasih. 

B. ldentitas Validator 

Nama : .. A~IIS .... $.~.tJO.I!i!wA.~:.~ .. M:.~ ............................... . 
1nstansi : .. P.i~L.~'~M.i.~!! ... !~/1'9.1! ... ~.~~ .................... . 

C. Petunjuk 

I. Saya mohon Bapskllbu memberikan penilaian dengan tanda cek ( .J ) pada 

kolom skor yang sesuai dengan pendspst Bapak/Ibu. 

• Skor I, jika tidak setuju 

• Skor 2,jika kurang se\lliu 

• Skor 3,jika setuju 

• Skor 4, jika sangat setuju 

2. Untuk komentar dan saran perbaikan saya, Bapskllbu dapat menuliskan 

pada kolom yang disediakan di akhir . 
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I 

3. Penilaian 

NO 
.. 

ASPEK YANG DINILAI 
SKOR 

1 2 3 4 
Pernyataan dapat menggali iDformasi tentang 

I Respon pengamat setelah menggunakan bulru ajar 

Matematika tentang mencari luas dan keliling 

persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 

kontekstual yang telab dikembangkan II 

2 Keinginan pengarnat untuk menggunakan bnku ajar 

Matematika tentang mencari luas dan keliling 

persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 

kontekstual dalam kegiatan pembelajaran berikutnya v 
3 Saran dan masnkan pengarnat mengenai bulru ajar v 

Matematika tentang mencari luas dan keliling 

persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 

kontekstual yang Ielah dikembangkan 

Bahasa 

4 Menggunakan babasa yang sederhana efektif, v 
komunikatit; dan dialogis yang mudab dipabami 

SISwa 

5 llustrasi sesuai dengan kehidupan nyata siswa v 
( kontekstual) 

Manfaat 

6 Dapat digunakan untuk menilai keprnktisan bu1ru ajar v 
Matematika tentang mencari luas dan keliling 

persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 

kontekstual yang telab dikembangkan 

• 
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4. Komentar dan Saran Perbaikan 

.... ~.1114 .. aj•r ... ~iMib ... -~~~.1 .... ~!! .. -~~~- .~1141~ ........ . 
~ ~iSUMI· ····························································································· 

I ····························································································· 

Blitar. Maret 2017 

·--
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Lampiran 9 

ANGKET RESPONS SISWA 

A. Penpntar 

Angket respons siswa ini digunakan untuk memperoleh informasi 

dalam pengembangan buku ajar Matematika tentang mencari luas dan 

keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual dari segi 

kemtldahan pengguoaan bagi siswa. Saya mohon anda berkenan memberikan 

respons pada angket ini. Hasil dari pengisian angket respon siswa ini akan 

digunakan sebagai baban revisi produk yang dihasilkan agar menjadi lebih 

baik dan lebih bennanfaat. Atas kesediaan aqnda saya sampaikan terima 

kasih. 

B. ldentitas Responden 

Nama siswa :.Ar..i:J11t~ ....................................................... . 
Asa1 Sekolab : ... ~.P. ... N.Efl'li."! ... T.A~.~~-"~.N ... o.l. .............. . 

C. Petunjuk 

I. Saya mobon Anda memberikan penilaian dengan Ianda cek ( ..J ) pada 

kolom skor yang sesuai dengan pendapat Anda. 

• Skor I, jika tidak setuju 

• Skor 2, jika kurang setuju 

• Skor 3,jika setuju 

• Skor 4, jika sangat setuju 

2. Untuk komentar dan saran perbaikan says. Anda dapat menuliskan pada 

kolom yang disediakan di akhir. 

175 
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D. Penilaian 

NO ASPEK YANG DINILAI 
SKOR 

1121314 
Respons 

I Senang dan semangat ketika menggunakan buku ajar 

Matematika tentang mencari luas dan keliling 

persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 

kontekstual. v 
2 Pengguna dapat menggunakan buku ajar Matematika 

tentang mencari luas dan keliling persegi dan persegi 

panjang dengan pendekatan kontekstual dengan 

mudab ..; 
3 Pengguna merasa buku ajar Matematika tentang 

mencari luas dan keliling persegi dan persegi 

panjang dengan pendekatan kontekstual ini 

bennanfaat karena bisa memberi pengalaman 

langsung dalarn kehidupan sebari· bari. v 
Bahasa, Tulisan dan Ilustrasi Buku Ajar Matematika 

4 Menggunakan babasa yang sederhana efektit; 

komunikatif. dan dialogis yang mudab dipabami 

siswa J 
5 Ilustrasi sesuai dengan kehidupan sebari-bari siswa IV 
6 Pengguna terlibat secara aktif dan bersemangat 1/ 

lsi Buku Ajar Matematika tentang meneari!IIU dan keliling penegi 

dan persegi panjang 

7 Petunjuk penggunaan disajikan denganjelas v 
8 Mudah dalam penggunaannya dengan menggunakan 

tabapaninkuiri v 
9 Sesuai dengan materi mencari luas dan keliling 

persegi dan persegi panjang . 
v 

• 
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II 0 I Penyajian jelas dan mudah dipahami I I 
E. Komentar dan Saran Perbaikan 

.. 13.\lk~ .. M.~.~~"-'-~~.i.~~---~-~-~--&s.u.r~.M.~r!~.,.J"';J.<~ ....... . 
-~JO.di .... ~.~-~.M.e~.er.ti ... .T~J~ ... Menc.orl ... L.uQJ ... . 

A'!~ ..... kelil.l.~.~--p~Stf···da!t ... Pt~X~; ... Panj.o.l.\j·-·············· 

Blitar, Maret2017 

Responden 

~ 
.. A.t!!~hl.. ......... . 

• 
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Lampiran 10 

LEMBAR V ALIDASI ANGKET RESPONS SISWA 

A. Peapntar 

Lembar validasi angket respons siswa ini digunakan untuk 

memperoleh informasi dalam pengembangan buku ajar Matematika tentang 

mencari luas dan keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 

kontekstual setelah dil!'makan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Saya 

mobon kesediaan Bapakllbu untuk memberikan memberikan penilaian 

terhadap instrumen yang disusun melalui angket respons siswa. Hasil dari 

pengisian lembar validasi akan digunakan sebagai bahan revisi instrumen 

agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan apa yang bendak diulrur. Atas 

tesediaan Bapakllbu, saya sampaikan terima kasih. 

B. Idelltitu Validator 

Nama : ... l.\"~((~ ... $.~~j9.~, .. $:.~:.M:.fff .............................. . 
lnstansi : ... P.!~~ ... r.~!'~f~!!<-~!! ... ~~f.~!! .. ~!!.~r. ................... . 

C. Petunjuk 

I. Soya mohon Bapakllbu memberikan penilaian dengan tanda cek ( ..J ) pada 

kolom skor yang sesuai dengan pendapat Bapakllbu. 

• Skor l,jika tidsk setuju 

• Skor 2, jika kurang setuju 

• Skor 3,jika setlliu 

• Skor 4, jika sangat setuju 

2. Untuk komentar dan saran perbaikan soya, Bapakllbu dapat menuliakan 

pada kolom yang disediakan di akhir. 
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D. PenilaiBD 

NO ASPEK YANG DINILAI 
SKOR 

1 2 3 4 
Pernyataan dapat menggali inform.asi tentang 

I Respon siswa setelah menggunakan buku ajar v 
Matematika tentang mencari luas dan keliling 

persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 

kontekstual yang telah dikembangkan adalah bagus 

dan sangat antusias serta tertarik 

2 Siswa dengan mudah dapat menggunakan buku ajar v 
Matematika tentang mencari luas dan keliling 

persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 

kontekstual. 

3 Pendapat siswa mengenai buku ajar Matematika 

tentang mencari luas dan keliling persegi dan persegi 

panjang dengan pendekatan kontekstual v 
4 Saran dan masukan siswa mengenai buku ajar 

Matematika tentang mencari luas dan keliling 

persegi dan persegi panjang dengan pendekatan v 
kontekstual 

Bahasa 

5 Bahasa yang digunakan sederbana efektif, v 
komunikatif, dan dialogis yang mudah dipaharni 

SlSWa 

6 Dustrasi sesuai dengan kehidupan nyata siswa v 
Manfaat 

7 Dapat digunakan untuk menilai kepraktisan buku ajar 

Matematika tentang mencari luas dan keliling 

persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 
[/ 

kontekstual yang telah dikernbangkan 

' 
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Lampiran II 

Analisis Data Validasi RPP dengan Menggunakan Buku Ajar Matematika mencari luas dan keliling persegi dan persegi panjang 

dengan Pendekatan Kontekstual 

Siswa Kelas III SDN Tambakan 02 Gandusari Blitar 

z 
No Komponen RPP yang dinilai VI Vz Iv, X; 

Tingkat 
Keterangan 

Kevalidan ;; 
A.Komponen RPP 

I Mencantumkan identitas satuan pendidikan 4 4 8 4 Valid Tidak perlu revisi 

2 Mencantumkan identitas mata pelajaran/tema/sub tema 3 4 7 3,5 Valid Tidak perlu revisi 

3 Mencantumkan kelas/semester 4 4 7 3,5 Valid Tidak perlu revisi 

4 Mencamtumkan rnateri pokok 4 4 8 4 Valid Tidak perlu revisi 

5 Mencantumkan alokasi waktu 3 4 7 4 Valid Tidak perlu revisi 

6 Mencantumkan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta 3 4 7 3,5 Valid Tidak perlu revisi 
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didik 

7 Mencantumkan indikator pencapaian kompetensi 3 3 6 3 Valid Tidak perlu revisi 

8 Mencantumkan tujuan pembelajaran 3 3 6 3 Valid Tidak perlu revisi 

9 Mencantumkan materi ajar 3 4 7 3,5 Valid Tidak perlu revisi 

10 Mencantumkan metode pembelajaran 3 3 6 3 Valid Tidak perlu revisi 

II Mencantumkan media pembelajaran 4 3 7 3,5 Valid Tidak perlu revisi 

12 Mencantwnkan langkah-langkah pembelajaran 4 3 7 3,5 Valid Tidak perlu revisi 

13 Mencantukan sumber belajar 4 4 8 4 Valid Tidak perlu revisi 

14 Mencantumkan penilaian pembelajaran 3 4 7 3,5 Valid Tidak perlu revisi 

B. Prinsip Penyusunan RPP 

15 Mempertimbangk:an perbedaan kebutuhn setiap peserta didik 3 2 6 3 Valid Tidak perlu revisi 

16. Mendorong partisipsi aktif peserta didik 4 4 8 4 

17. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar 3 4 7 3,5 

- --- ------- ·- - L.._ __ 
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18. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. 4 3 7 3,5 

19. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP,memuat 

rancangan program pemberian umpan balik,penguatan,pengayaan 

dan remedial. 

20. Menekankan keterkaitan dan keterpaduan antar KD,materi 

pembelajarn,kegiatan pembelajaran,indikator pencapaian 

kompetensi,penilaian,dan sumber belajar dalam satu keutuhan 

pengalaman be1ajar. 

21. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas 

mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya 

22. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, 

sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi 
' 

Rata-rata basil validasi RPP ( N) 3,5 Valid Tidak perlu revisi 

Keterangan. 

Vt: Dr. AlifMudiono, M.Pd 

v,: Agus Sutjondro,S.Sos, M.Pd 
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Lampiran 12 

Analisis Data VaJidasi Buku Ajar Matematika mencari luas dan keliling persegi dan persegi panjang dengan Pendekatan 

Kontekstual 

z 

No Pernyataan Vt Vz :Lev,) Xi 
Tingkat 

Keterangan 
Kevalidan 

·:1 

I Kecermatan isi sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai 4 4 8 4 Valid Tidak perlu revisi 

tentang mencari luas dan keliling persegi dan persegi panjang 

2 Materi Matematika dipaparkan dengan jelas dengan mengacu 3 4 7 3,5 Valid Tidak perlu revisi 

pada langkah - langkah pendekatan kontekstual 

3 Naskah mudah Matematika dipahami oleh siswa dan menarik 4 3 7 3,5 Valid Tidak perlu revisi 

4 Penggunaan bahasa efektif, komunikatif, dan dialogis 4 4 8 4 Valid Tidak perlu revisi 

5 Penggunaan ilustrasi mendukung pencapaian materi 4 3 7 3,5 Valid Tidak perlu revisi 

6 Menggunakan pendekatan kontekstual dalam penyajian 4 4 8 4 Valid Tidak perlu revisi 

pembelajarannya 

7 lnformasi dalam buku ajar ditata secara proporsional, jelas, runut, 3 3 6 3 Valid Tidak perlu revisi 

danmenarik 
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Rata-rata hasil validasi buku ajar ( N) I 3,6 I Valid Tidak perlu revisi 

Keterangan: 

V 1: Dr. A! if Mudiono, M.Pd 

v,: Agus Sutjondro,S.Sos, M.Pd 
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Lampiran 13 

Analisis Data Validasi Lembar Obsenrasi Keterlaksanaan Pembelajaran Mennggunakan 

Buku Ajar Ajar Matematika mencari luas dan keliling persegi dan persegi panjang dengan Pendekatan Kontekstual 

2 

No Pernyataan v, v, :Lev,) I, Tingkat 
Keterangan 

Kevalidan ;; 
4 

1 Petunjuk penggunaan buku ajar Matematika tentang mencari luas 3 7 3,5 Valid Tidak perlu revisi 

dan keliling dengan pendekatan kontekstual disajikan secarajelas 

2 Setiap pemyataan tidak memiliki makna ganda 4 4 8 4 Valid Tidak perlu revisi 

3 Pemyataan tidak saling tumpang tindih 4 4 8 4 Valid Tidak perlu revisi 

4 Pemyataan tidak saling bergantung antara yang satu dengan yang 4 4 8 4 Valid Tidak perlu revisi 

lain 

5 Pemyataan menggunakan bahasa yang efektif, komunikatif, dan 4 4 8 4 Valid Tidak perlu revisi 

dialogis yang mudah dMatematikahami siswa 

6 Pemyataan mencakup seluruh aspek tahapan kontekstual yang 3 4 7 3,5 Valid Tidak perlu revisi 

perlu dinilai 

Rata-rata basil penilaian validasi lembar observasi ( N) 3,8 Valid Tidak perlu revisi 
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Lampiran 14 

Analisis Data Validasi Angket Respon Pengamat 

2 

No Pernyataao VI v, .Icv,) I, Tingkat 
Keterangan 

Kevalidan ;;;-; 
I Buku ajar Matematika tentang mencari luas dan keliling persegi 4 4 8 4 Valid Tidak perlu revisi 

dao persegi paojaog dengao pendekatao kontekstual dapat 

membantu pencapaian Standar Kompetensi 

2 Pengguna dapat menggunakan buku ajar rnatematika tentang 3 4 7 3,5 Valid Tidak perlu revisi 

mencari luas dan keliling persegi dan persegi panjang dengan 

pendekatan kontekstual dengan mudah 

3 Menggunakao bahasa yaog sederhana efektif, komunikatif, dao 4 3 7 3,5 Valid Tidak perlu revisi 

dialogis yang mudah dipaharni siswa 

4 Ilustrasi sesuai dengan kehidupan nyata siswa 4 3 7 3,5 Valid Tidak perlu revisi 

5 Pengguna mempertimbangkan untuk menggunakan buku ajar 3 3 6 3 Valid Tidak perlu revisi 

Matematika tentang mencari luas dan keliling persegi dan persegi 

paojaog dengan pendekatao kontekstual dalam kegiatan 

pembelajaran berikutnya 
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I Rata-rata hasi1 validasi respon pengamat( N) 13,5 I Valid Tidak perlu revisi 

Keterangan: 

V,; Dr. AlifMudiono, M.Pd 

V2: Agus Sutjondro,S.Sos, M.Pd 
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Lampiran 15 

Analisis Data Validasi Angket Respon Siswa 

2 

No Pernyataan VJ v1 I<v.J I; 
Tingkat 

Keterangan 
Kevalidan 

Respon 

1 Senang dan semangat ketika menggunakan buku ajar 4 4 8 4 Valid Tidak perlu revisi 

Matematika tentang rnencari luas dan keliling persegi dan persegi 

panjang dengan pendekatan kontekstual 

2 Pengguna dapat menggunakan buku ajar Matematika tentang 4 4 8 4 Valid Tidak perlu revisi 

rnencari luas dan keliling persegi dan persegi panjang dengan 

pendekatan kontekstual dengan mudah 

• Pengguna merasa buku ajar Matematika tentang mencari luas dan 4 3 7 3,5 Valid Tidak perlu revisi 0 

keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 

kontekstual ini bermanfaat karena bisa memberi pengalaman 

langsung dalam kehidupan sehari- hari. 

Bahasa, Tulisan dan Ilustrasi Buku Ajar Matematika 

4 Menggunakan bahasa yang sederhana efektif, komunikatif, dan 4 3 7 3,5 Valid Tidak perlu revisi 

dialogis yang mudah dipahami siswa 
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5 Ilustrasi sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa 4 3 7 3,5 Valid Tidak perlu revisi 

6 Pengguna terlibat secara aktif dan bersemangat 4 3 7 3,5 Valid Tidak perlu revisi 

2 

No Pemyataan VJ V> L,:cv,) I; Tingkat 
Keterangan 

Kevalidan 
~ 

lsi Buku Ajar Matematika tentang mencari luas dan keliling persegi dan persegi panjang 

7 Petunjuk penggunaan disajikan dengan jelas 4 4 8 3,5 Valid Tidak perlu revisi 

8. Mudah dalam penggunaannya dengan menggunakan tahapan 

Contekstual. 

9. Sesuai dengan materi mencari luas dan keliling persegi dan 

perseg1 panJang. 

10. Penyajian jelas dan mudah dipahami 

Rata-rata hasil validasi respon siswa ( N) 3,6 Valid Tidak perlu revisi 

···- ------ ---------

Keterangan: 

V t: Dr. AlifMudiono, M.Pd 

Vz: Agus Sutjondro,S.Sos, M.Pd 
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Lampiran 16 

Aoalisis Data Hasil Peogisian Lembar Obsenasi Keterlaksanaan Pembelajaran Menggunakan 
Buku Ajar Matematika tentang mencari luas dan kelilingpersegi dan persegi panjang pada Uji Coba Kelompok 

No Pernyataan x, Tingkat Keterlaksanaan Keterangan 

I Petunjuk penggunaan buku Matematika tentang mencari luas 4 Terlaksana sangat baik Tidak perlu tindak lanjut 

dan keliling dengan pendekatan kontekstual disajikan secara 

jelas 

2 Setiap pernyataan tidak memiliki makna ganda 4 T erlaksana dengan baik Tidak perlu tindak lanjut 

3 Pemyataan tidak sating tumpang tindih 4 Terlaksana dengan baik Tidak perlu tindak lanjut 

4 Pemyataan tidak saling bergantung antara yang satu dengan 4 Terlaksana sangat baik Tidak perlu tindak lanjut 

yang lain 

5 Pemyataan menggunakan bahasa yang efektif, komunikatif, 4 T erlaksana dengan baik Tidak perlu tindak lanjut 

dan dialogis yang mudah dMatematikahami siswa 

6 Pemyataan mencakup seluruh aspek tahapan kontekstual 3 T erlaksana denganbaik Tidak perlu tindak lanjut 

yang perlu dinilai 

Rata-rata penilaian (N) 3,8 T erlaksana san gat baik T erlaksana san gat baik 
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Lampiran 17 

Analisis Data Hasil Angket Respon Pengamat pada Uji Coba Kelompok 

No Pernyataan x, Tingkat Kepraktisan Keterangan 

Pemyataao dapat menggali informasi ten tang 

I Respon pengamat setelah menggunakan buku ajar MA TEMA TIKA 3 Praktis Tidak perlu revisi 

tentang luas dan keliling dengan pendekatan kontekstual yang telah 

dikembangkan 

2 Keinginan pengarnat untuk menggunakan buku ajar MA TEMATIKA 3 Praktis Tidak perlu revisi 

tentang luas dan keliling dengan pendekatan kontekstual dalam 

kegiatan pembelajaran berikutnya 

3 Saran dan masukan pengamat mengenai buku ajar MATEMATIKA 3 Praktis Tidak perlu revisi 

tentang luas dan keliling dengan pendekatan kontekstual yang telah 

dikembangkan 

Bahasa 

4 Menggunakan bahasa yang sederhana efektif, komunikatif, dan 3 Praktis Tidak perlu revisi 

dialogis yang mudah dMatematikahami siswa 

5 Ilustrasi sesuai dengan kehidupan nyata siswa 3 Praktis Tidak perlu revisi 

- -- -------
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No Pernyataan X, Tingkat Kepraktisan Keterangan 

Manfaat 

6 Dapat digunakan untuk menilai kepraktisan buku ajar 3 Praktis Tidak perlu revisi 

MA TEMA TIKA ten tang luas dan keliling dengan pendekatan 

kontekstnal yang telah dikembangkan 

Rata-rata penilaian (N) 3 Praktis Tidak perlu revisi 
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Lampiran 18 

Analisis Data Hasil Pengisian Angket Respon Siswa pada Uji Coba Kelompok 

5 

No Pemyataan dapat menggali informasi tentang Lst X; Tingkat 
Keterangan Kepraktisan 

i =1 

Respon 

1 Respon siswa setelah menggunakan buku ajar Matematika tentang 18 3,6 Praktis Tidak perlu revisi 

mencari luas dan keliling persegi dan persegi panjang dengan 

pendekatan kontekstual yang telah dikembangkan adalah bagus dan 

sangat antusias serta tertarik 

2 Siswa dengan mudah dapat menggunakan buku ajar Matematika 16 3,2 Praktis Tidak perlu revisi 

tentang mencari luas dan keliling persegi dan persegi panjang 

dengan pendekatan kontekstual. 

3 Pendapat siswa mengenai buku ajar Matematika tentang mencari 17 3,4 Praktis Tidak perlu revisi 

luas dan keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 

kontekstual 

4 Saran dan masukan siswa mengenai buku ajar 15 3 Praktis Tidak perlu revisi 

Matematika tentang mencari luas dan keliling persegi dan persegi 
' 

panjang dengan pendekatan kontekstual 
---- ---------- ----·-
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Bahasa 

5 Bahasa yang diguna.kan sederhana efektif, komunikatif, dan dialogis 15 3 Praktis Tidak perlu revisi 

yang mudah dipahami siswa 

6 Ilustrasi sesuai dengan kehidupan nyata siswa 20 4 Praktis Tidak perlu revisi 

5 

No Pernyataan Lsi }(j 
Tingkat 

Keterangan 
Kepraktisan i=l 

Man fa at 

7 Dapat digunakan untuk menilai kepraktisan buku ajar 18 3,6 Praktis Tidak perlu revisi 

Matematika tentang mencari luas dan keliling persegi dan persegi 

panjang dengan pendekatan kontekstual yang telah dikembangkan 

Rata-rata penilaian angket respon siswa (N) 3,4 Praktis Tidak perlu revisi 

. 
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Lampiran 19 

Analisis Data Basil Pengisian Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran Menggunakan 
Buku Ajar Matematika tentang luas dan keliling dengan Pendekatan kontekstual pada Uji Coba Lapangan 

2 

No Pernyataao OJ 0 2 Io, X; Tingkat 
Keterangan Keterlaksanaan 

l = l 

1 Buk:u ajar dengan pendekatan kontekstual sesuai 4 4 8 4 Terlaksana sangat baik Tidak perlu 

dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tindak lanjut 

2 Buku ajar dengan pendekatan kontekstual 4 3 7 3,5 Terlaksana sangat baik Tidak perlu 

kemutakhiran materinya sesuai dengan tindak lanjut 

perkembangan IPTEK 

3 Buku ajar dengan pendekatan kontekstual mudah 4 4 8 4 Terlaksana sangat baik Tidak perlu 

dilaksanakan oleh siswa tindak lanjut 

4 Buku ajar dengan pendekatan kontekstual 3 3 6 3 Terlaksana dengan baik Tidak perlu 

menggunakan bahasa efektif, komunikatif, dan tindak lanjut 

dialogis yang mudah dipahami siswa 

5 Siswa tidak mengalami kesulitan dalam 3 3 6 3 Terlaksana sangat baik Tidak perlu 

melaksanakan aktifitas yang ada dalam buku ajar tindak lanjut 
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dengan menggunakan strategi kontekstual 

2 

No Pernyataan OJ 02 Ioi Xi 
Tingkat 

Keterangan Keterlaksanaan 
t=l 

6 Siswa melaksanakan aktifitas yang ada dalam buku 3 4 7 3,5 Terlaksana sangat baik Tidakperlu 

ajar secara berurutan sesuai dengan strategi tindak lanjut 

kontekstual 

7 Buku ajar dengan pendekatan kontekstual dapat 3 3 6 3 Terlaksana sangat baik Tidak perlu 

digunakan sebagai sumber belajar di sekolah maupun tindak lanjut 

di luar sekolah I 

I 

Rata-rata penilaian keterlaksanaan pembelajaran menggunakan buku ajar Terlaksana sangat baik 
Tidak perlu 

3,4 

MA TEMA TIKA ten tang luas dan keliling dengan pendekatan kontekstual tindak lanjut 
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Lampiran 20 

Analisis Data Hasil Pengisian Angket Respon Pengamat pada Uji Coba Lapangan 

No Pernyataan X; 
Tingkat 

Keterangan Kepraktisan 

1 Buku ajar Matematika tentang luas dan kelilingdengan pendekatan kontekstual 3 Praktis Tidak perlu revisi 

dapat membantu pencapaian Standar Kompetensi 

2 Pengguna dapat menggunakan buku ajar Matematika tentang luas dan keliling 3,5 Praktis Tidak perlu revisi 

dengan pendekatan kontekstual dengan mudah 

3 Menggunakan bahasa yang sederhana efektif, komunikatif, dan dialogis yang 3,5 Praktis Tidak perlu revisi 

mudah dipahami siswa 

4 Ilustrasi sesuai dengan kehidupan nyata siswa 4 Praktis Tidak perlu revisi 

5 Pengguna mempertimbangkan untuk menggunakan buku ajar Matematika 3 Praktis Tidak perlu revisi 

tentang luas dan keliling dengan pendekatan kontekstual dalam kegiatan 

pembelajaran berikutnya 

Rata-rata penilaian angket respon pengamat (N) 3,4 Praktis Tidak perlu revisi 

------
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Lampiran 21 

Analisis Data Hasil Pengisian Angket Respon Siswa pada Uji Coba Lapangan 

23 

No Pernyataan L si X; Tingkat 
Keterangan Kepraktisan i=1 

Respon 

1 Senang dan semangat ketika menggunakan buku ajar Matematika 90 3,9 Praktis Tidak perlu revisi 

tentang luas dan keliling dengan pendekatan kontekstual 

2 Pengguna dapat menggunakan buku ajar Matematika tentang luas 75 3,3 Praktis Tidak perlu revisi 

dan keliling dengan pendekatan kontekstual dengan mudah 

3 Pengguna merasa buku ajar Matematika tentang luas dan keliling 85 3,6 Praktis Tidak perlu revisi 

dengan pendekatan kontekstual bermanfaat untuk materi luas dan 

keliling persegi dan persegi panjang 

Bahasa, Tulisan dan Ilustrasi Buku Ajar Matematika tentang Luas dan keliling 

4 Menggunakan bahasa yang sederhana efektif, komunikatif, dan 87 3,8 Praktis Tidak perlu revisi 

dialogis yang mudah dipahami siswa 

5 Ilustrasi sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa 84 3,6 Praktis Tidak perlu revisi 

6 Pengguna terlibat secara aktif dan bersemangat 90 3,7 Praktis Tidak perlu revisi 
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No Pernyataan Isi X; Tingkat 
Keterangan 

Kepraktisan i=1 
lsi Buku Ajar MA TEMA TIKA ten tang Luas dan keliling 

7 Petunjuk penggunaan disajikan denganjelas 88 3,8 Praktis Tidak perlu revisi 

8 Mudah dalam penggunaannya dengan menggunakan tahapan 78 3,4 Praktis Tidak perlu revisi 

kontekstual 

9 Sesuai dengan materi luas dan keliling mempengaruhi gerak dan 81 3,5 Praktis Tidak perlu revisi 

bentuk benda 

10 Penyajian jelas dan mudah dipahami 88 3,8 Praktis Tidak perlu revisi 

Rata-rata penilaian angket respon siswa (N) 3,6 Praktis Tidak perlu revisi 

----
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LEMBAR V ALIDASI BUKU AJAR MATEMATIKA MENCARI LUAS 
PERSEGI DAN PERSEGI PANJANG DENGAN PENDEKATAN 

KONTEKSTUAL DI SEKOLAH DASAR 

A.. Peapatar 

Buku ajar Matematika dengan pendekatan kontekstual ini didesain 

untuk materi tentang mencari luas dan keliling persegi dan persegi panjang. 

Berkaitan dengan mutu,kelayakan dan tampilan serta isi atau materi yang 

dipaparlcan dengan menggunakan pendekatan kontek.stual, maka diperlukan 

validasi terbadap produk yang dihasilkan. Saya mohon Bapak/lbu berkenan 

memberilcan penilaian terbadap buku ajar Matematika ini melalui pengisian 

lembar validasi . Hasil dari pengisian lembar validasi akan digunakan sebagai 

baban revisi produk yang diujicobakan, agar menjadi lebih baik dan 

bermanfaat. Atas kesediaan Bapak/Ibu, saya sampai.kan terima kasih. 

B. ldeatitu Validator 

Instansi 

: .. Aa.\M .... >. ~u. ~r. .~ !.~. !~: ~~. = ~ :r.~ ....................... . 
:. D.J.ry.~ .... P.!.~4!~.i.r.~.~ ... t\~.~: .. B.f!~~r. ................ . 

Nama 

C. Petuajllk 

1. Saya mohon Bapak/Ibu memberikan penilaian dengan tanda cek ( ..J ) 

pada kolom skor yang sesuai dengan pendapat Bapakllbu. 

• Skor l,jika tidak setuju 

• Skor 2, jika kurang setuju 

• Skor 3, jika setuju 

• Skor 4, jika sangat setuju 
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2. Untuk komentar dan saran perbaikan saya, Bapak/lbu dapat menuliskan 

pada kolom yang disediakan di akhir. 

3. Penilaian 

NO ASPEK YANG DINILAI 
SKOR 

1 2 3 4 
1 Struktur dan urutan buku ajar disusun secara 

sistematis. 

2 Buku ajar menje1askan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

3 Buku ajar memotivasi siswa untuk belajar 

4 Buku ajar mengantisipasi kesulitan belajar siswa 

5 Buku ajar memberikan latihan yang cukup; 

6 Buku ajar menyediakan rangkuman 

7 Buku ajar memberikan balikan 

8 Buku ajar secara umum direncana dan disusun 

berorientasi pasa siswa secara individual 

9 Buku ajar menghargai perbedaan- perbedaan pribadi 

10 Buku ajar memberi pemantapan dan penekanan pada 

nilai-nilai siswa 

A. Komentar dan Saran Perbaikan 

..... l.\m.~~r.. ... tf!l!9~~!~ .. ~~.C!r:. .. r;.~ .. ~~.1.~.~ ... ~~1 
clan /attak o/i qunakan . 

················d ·············v. ............................................. ........ . 

Blitar, 22 Maret 2017 

... 
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L£.\t BAR OBSER\ ASI KFTERLAKSAN \AN PEMBELAJARA!\ 
MF..SGGl 'iAKAS Bl Kl AJAR \IATF.\1 .\ TIM MA rERI M£ 1\t ARI 
Ll A:. 1} \'i k£ LILI'(; I'•RWGIIl>\N PFR\r GI PANJA"G I)L., GA" 

Pr'illEM TA.' kO,TEK~IlAL 

Buku 8Jir \iatc-mallb «na-n rcndd .. at.tn konr~hlual '" ' dtdMtlln ltn!UL 

deni:on ~<lrrlal.s....,. dalom r«'~> p<n1~loj011111. m.aU doJl<fluw '•hllaii 

lrrhlldap pmdul y•n~ dtha_.;Jk:on So) a mobon llopok.lbu b..'l'l<nan memhcnlan 
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Dr Allf h1 ~~ 1ono, I\1.PA 

~~j)P FIP Un ivr r lllH l~'jtr• M•l' "j 
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Sl.'-" 2. J&U Lurana Ktuju 

i 

I ~ 

I 

17 

• Slt'lf ~. jib setuju 

pada l.olom )1ln~ do'iCdi•w do ai.IIJr 
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, , 2 3 ~ 
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l'r!tnwnA(' '" l'ttlnt ~1r Mt1rm.fli~<A $f..i~n l•~al< . 

A~< lifth.\ ~>l!zk-lhtll <ri...P ftrlw 11• 1\llf.tlf.(,f~ 

\~ )d, J r-·q 
l>r .I' ll f . . !Y. ~.diOfll', f\.1 P.l 
~tP. ~~:14 1S&:;,rrol5 
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"ii'""' bd.o.l. men~alam1 Lmalita.n dutam " 
mtlal..s.l:MU..n aLufi~ }lftJ 0 dal•n ht.l.u 11ar 
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Lampl ran~ 

L.(\10'\R V'\1 10.\ SI t.f.MB \R OOSER\'i\&1 P£t.AK.\A"iAA 'I 
Pf\1KFI >\.lARA' Mr,GC:.l 'AKo\1\ RlfKII AJAR MATfMATIKA 

TfliTA:\G~m'ICA RI LlA~ 0\'1 I([LJI.Il'IG PERSEC I 01\.'1 Pt. RSEGI 
PANJA'IG OF.I'IGA.'I PE'DEKATA.'I "O'ITEK.~TlAL 
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Nanu J)r· M.l\ u .. ..-~~ ~. ktf~ 
'"'""'" ... ~Df rt~ ... \J..N\l~ l~i 'K~~ A.,hu, 

C. Pelujuk 

I. <;,.)a moho<l llop>l lhu m<mlocri~.., pmi14ian ~:n5on t.on<la cck 1 ' l podo 

~~or 2. jd • .a Luran' WW_tu 

5~ ... 4, )lka Sltli)lll «''UJU 
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o. p,.u•••• 
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'0 \~PrK \A'<(; 01\ILAI 
~ -.--1.....:...j....:l~~ 

I r~1\.ln1uk pe,. ~.....,_ "i"-u1u a tar Mattn\31;ka tr..ntan, 
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lr.('IDIC'lJtualdl.liiJl"-'k"C.'aa'a.l<'lM. 

1
6 1 rem) .... " mm.•••r oduruh •'JI<L ~ 

1 lollld.l<tual yan, ('ltrlu d.Jnal.a1 ...__....,___ ~ 

t:. "-umtntar daa '•n• P..rb•Ht·•• 

Lr"''l>ar Y(l.•(l.t.<!' P~Hrv~,; fxl<ti<<4 ~P4" fu,~Jttjlr~• 

tyAI~ u~Af< Ai'~n«i<~• · 

A\ yr1• P4h*s• yrrlw tff<rrm«li . 

Bhtar, Marc! ;u17 
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l.omptr.IIIS 

Lt.\! BAR OIJSER\-ASI KFTERLAKSAJioAA1' PE\IBELAJARA!'I 
MF"iGGlNAKA~ Blll.l AJAR ~IATF.MATIKA MATt:RI ME~CAIU 
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penalaian l<rhadar ~ .. crl~..,.., rcmt.>la)llr.tn """""' .... .., t.aku ajar 

I. ldentitat VaUd•tor 

l>lllllll .. . P.r .. ~!!F t't1~ ~ f()nDA .. f'rl .PA ,, 

'"'""'" .~~PP.. FIP q niv!.' '.ttu l'ltj tr.i tvJ.' '' "j-.. 
2.. Pttu•Juk 

~~· 1nobon &p.U. lt1o mcm~bn pc:nilaian dcnpn t.-mda cd: t , . 1 

• Swr J.jlla '<tUIJ 

roo• kolom }In& da .. diokan do aiJur 

0. Ptnilaian 

"'0 I \~PEK \' ANG 0111\ll.\1 : I ~l(f: ~ n Buku IJ Of tkn¥Jill ,.,=nd<=~-=.,:-..,:ok.:-,.~,¢::-k:-'l,-ual::-...,-:-,-.... :-.--';....:.-'-':...t-= l c.,...-'--< 
v · l- ckn&11n ~tandar Komf"'ltn.<i dan Kompctens. Do.>ar 

i-~D~ul.~u:-~~-~d<:-n:-&ao-:--f"'--nd<~~,-.:-,,:-n7k:-nn,-~~k,-•~rual~----t~~~-r-4 

~emutaL"'iran mattnn}l JCsual dtnpn 

pcrl;em~Jngan IPrFK 

-' Aul.u ajdl' dcu~ p:lllkl.4ilaa .. ~.•utCL;uaJ rn~ 

1 dilak<anal..., olc:h "'"* 
4 IRu"u •iar<kon~ f't1'\J~latan L,Jfttt-l vulll 

mengwur.al.an bahasa efri:tif. Lomun1lauf. dan 

daaiOiJ" )aJl& mudah d1paham1 SI<\IU 1 1 

v 

5 ~i•'-'-• -tiJ».--mon- ga!- unT ~!.ulit-..,-d:7a71a-m-----1--+, ---+---; 

l
m<lak>llnakan aktilitas )llli ada da!JIM ~u~u ajar j' 

1 dc.'llwan mc""unaLon re-~~ata.n lonte-l ... 1ua1 

~ 6 ~;"'. melak'IOnokWJ ol.tifi iU- yo=na-.... -.-da=l.-m--.-t.a"'~-.-+-,1-..; !i-v+--1 
IJaT <ecara b<>ruruton ''"1131 def1lllUl !<Irate,> I 

7 Uulu aj« dcnpl pen..k:W.an lamtd.,tual dapcu 

da&unakan s.:~oi sumb<r b<>IIJ&r do sckoloh maupun 

di '""' ,.kolab 

t 1mhlr (~SirV,Ii .k/1trlfki.II/An rnn!Jl~fdM 

Nrt:>~lt·#l:'A.I\ ~~~~ ~r Mf~!.mlli~4 . ~~~~h.(, 91~ . 
A~t'f•"-"' \<c"tzl.lh111. <1su1 ftrlu ••linf1tl4" 

Val~Jal<lr r-- q 
. -

Dr ,.Iff.' . 1"1wl l!'flll, 1'<1 fd 
.<lrP ~SOoo\24 13~1 to's 

43609.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



., 

Lampiran 25 

Lf\IBAR 08S£RV ASI KETERLAK~A 'iAA!'I PEMBELAJARAN 
\tF'IG(;t 'Aiv\'1 Hll\l AJ-\RI\tATEMATIKA MATFRI 1\tf,CAIU 
Ll'AS DA'I KELILI"C PERSECI DAN PERSEGI PANJA." C Df-"CAN 

PEX0£1\ATA.'I KO,TEII.S rtAL 

A. Ptttpl tlr 

ptnlllll>n t<r!uldap keterl ......... n rcml>dajaran mtn~:aunal..ul bulu ajar 

'tat<mllllla ntot<ri tcntnn, mcncori hw drut lelihna ,.,..,, drut ~"""¥1 

)11nl dtujicohW.:In. apr menjadi lehih haik dl'ltl hmnanfMI Ata-. k~iaan 

1. ldmtlto• \ 'olklotor 

A_g~l S1-4!ior~CA"o· U,t.LH~ 
,.,...,., 0• 'Pt";,·e~,r.-.. Ita~ . au._ .. 

l. Prtunjak 

• Skcrr I. jib l tda.L ~UJU 

0 ~l.<>r4.jJI.a5311CUl i<:IUJU 

pada lolrm )ana d•li«Law di alh". 

0 . f'tnUa~a 

"!0 A.~PEK VA"iG O" IU I 
SKOR 

ll'i'"fJ 
I Oul.u AJolf J"n~ pcndd.al&n l4,mtd.:~ua. JC'~ua• 

--.,-+,~ '>~a~~dM I>Otnpet<MI dM KOillpCtens. D..,.,. 

• Ouku •Jor Jellj1an r<"ndd.atan LonteLsrua 

J 

4 

$ 

6 

7 

l emutaLhiran rnatmn)U Siei"uai de-n~ 

p.:ncmben..,. 11'1 EJ.;. 

Bul.u OJ•r :icft¥an r<""d<Latanlonttl.slu:tl mudan I 

dJ!ol.""13lan olch ''"'" 
Rul.u ajar .ttnaan re-n..k-Lalln l.nntd.:~unt 

n1~n"unal...u1 haha!a eftl.lif. U.rnunil attf. tbn 

dialogi< >""¥ muJnhd1pelwru '""" 
Si!!:wa 1idal mtn~liltna \.c-~Jiatan dalam 

m<lai.Jonak.ln al.ur. ... yanalldl dalam buLu ajar 

d~ men~ r<n<kil.a""' ~ol\ltl>llw 

~ ,,.,.....-melaksanal.111 oknf,ta> >>ni ada dalarn ~ul.u I 
~tiar ~ bm.truta:n ~uai <knpn stratc:g1 

l l<>t1lcl.•tUAl 

l l:lu~u a1ar denpn r<"ndd.•un l <•n><l.stual dapol 

Ji~urri.an ><:bu;:o1 ••ml>tr l>tl•Jar d• !<'l olah ""'"""" 

I d1 l.w "'lolah ---
.lfi:"~~L v4JiA~l~ .ftt•l<l«n••~ f'"''"lfjam w,l•lt 

'·~\c 41 ~unl'vAfl , l.a.tt~¥•h·IA1f:11-'11l .. f<nJI!~ It>t 
Nnfl ~•hill 

Rl 11ar. Ma"f't 2017 

I . 

v 

I 

! 
I 

4 

~ 

_J 
c I 

I 

' I 
IV 

I" 
I 
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Lampiran 26 

I amrjran i 

A Prnpntar 

... ~- A~PfK\A,GOI'iiLAI 

t 
I ~ar-\L&k'rruhlak'llLtn~JUC':nt•(lu:..ian- '"" 

l.t-l11in.;~ re':k¥1 cbn ,.._~td r•niBl4 J.r.:tiJfl 
I 

perdd.aua L~·nttL.stual<li.J,W rr~tu JM'ncaraWt 

1 
pal,t':lt:b.ul~ k.Lu •JAr MatemJhlilcnma n1<tncari fuas dan kdiJin& P'-'NCi 1 ~uar..dlw Komr'f'!er.Ji 

dan J"C'rst'Ql pa.ntoan~ de~ rtndtlwtan LonltL.'-tual \tteiJh dtt~kan dalam rh~:-h-p..,-._-..,.-• .,..:..,..- ...._--.... --,...,.- -,-M-,.-•-•l"-,.,..- <mallU 

k.·n:.a..,.nt~lUllu.~~:~ cL-,n u-hhna rtN~t dan~~~ 

p;ar'llllll den.PA rtndri..aLal lomt'l..~wl dt-npn 

... -leyiatan ('MI~Ia oran di ldh ~)a ITk~n R"P"l lhn htr~tn-.n m("mh(on~~oan 1 

"'I""'" peda on&~<l int. Jawal>an Q,reJ< 11-u Mngal ~I'J• dalom I .., 
M.:n.t~un.Un Nha.s..1 ya"' It'd~ ef<ltH: 

rt'fli;m-tbanpn hl..ku a;ar \.1atemJ,iL.a 1\-nlana mcr...-:an lu~' C.lil L.chhn& pcncaa 

don ~it J'llllllll dn~an pmdd..tlor ~c>ntrl.stual 1ru. >.IIU l<><d1wt 

Bapak/lbu. D) a uea.,Un l<rmallbth. 

Vr llliF .MuJi~(IO, .J'ri.PA 

(qpp FIP Unrvmit1s Ntjtro i'VIIJ1nJ 

C. Pt1unjuk 

~olom <tor )ilr41 st>Ualli~an penda.,.t BJpo..l~u 

~~or I. Jtkalldol. """J" 

S~ot ), ji~. "''UJU 

l.nfllll\lUl&t Jan dJ.aiC'IlJ ~~ mudlh d1~ 

.& llu~~..._"' W!>wi~pt:.an ldlidur<t'l n)a·• \•\"• 

:' J"tn.! ....... fJk:m("C'M.im~ WIIUil MC'fliltWllllan 

tcl.IJ IV*' Mattmallll lt'nl-'& mtnean -. d.tn 
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I 

I 
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AnQJ.n ~pons auru tnJ dt&un:al..an u.ntul rtlC'mperolch uU001lbt d.llam 

Pf""-cmhllnaan buL.u IJGr M01te-maula tenlotnlJ mcnc;an luas dan ltllhna J"n~Cil 

dan -· J'MJMI¥ dm!;llll rmd<kmn lont<l.<tual oettbh dltcrupl.on dol.un 

Lt¥11Wl s><ml>rllljii1Ul do l<llb ~•>• "''"""' &pol. lbu l>rrl.onon m<mho:rilan 

~«roo• poJa ~~>Ill<~ tnt Ja,.~bon D.orollbu ...,¥>' l><rlwwa dolam 

8. fdtntlt_, \'1fldttor 

lnJllil"bi 

c. Pt<UOJOk 

~' \u\i•NI~,~t,,N,H 
Oltlt\ .. ~.,~,~ .!Cat ~.tilt .... 

<;a) a mohon llllpol..lbu m•m~lan l'<ftll•""' ~ ••nolo <<ll ' 1 poJa 

~!..or l . jtl11id.il.,.."luju 

poda lolom )&nJ diJ<di&l.ao di okhor 

,...--
1\0 

1 

1 

' 

• 
' 

I 

-
~I.. OR 

AWrK YA"iG Ol'iiL .~I 
I 2 .1 ~ 

k.l.u IJar' \1Ltetn"lla l(ft'MI mtnc:er'l IA!I cWI ! 
........ p<n<p dan pcnql _ ... dtnpn 

I I 
rt'f'&lltM ll'nttl~u..d d.:Jpat n"ltM'IbwiiU rcncap.tiM 

'IIIIJor"""'""""' 
rcnnun.\ d.afcl mmqu'\lll._;m t.U.u ... rra~anau~· lv 
•cnt.lfll rnmoan lt.llti d.in Lddit'IC l"«l¢ ~ prt'Sie.lfi 

!'lll".'lni dr:r.p:!'l r-;~k~n ._,...,,tt"-l.UI dmw.t~~ 
I 'lloWio 

\A~""UUit.l~lnN.N ... ).,.~ f'fd..1ir. 

-1-
' >omun•wof. d.u! d"'locl• >""' muJnll doroh>ml 

.,..,. 
-~ lh~ ~· d"'pLthii(Lrer O)ltl.a\U•'-'1 

''"""""' m<mP<nom....,.~L.., un!ul. "''ft¥'unal.an I I VI 
~uku fiJW \1•''--no!Jl.l k'n~ m .. nc.n 11.11li d:u\ 

l.rhlinJ r<"tll dan """"'' l'"'ll"'' dmpr> I rtfttd.:tt.an ll.nntd,«tual JM.m l.t.: .. WI rcmbtlllinft I 
I lhttil.ut~ I I 
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Lampiran 27 

I amrm.n 10 

8. ldentltaJ \'alldacor 

'<ana ,llr .fo,Jf ~vii.o11o, M,,Pij 

'""""'I .. \<5!1P flP Un•vm 't' l H'3•ro f'll•l•rJ 
c. PrtUIJUk 

S.)t ""'"''"' B.pal; lb<. mcn'Ob.:nlan p.'n>lawo d.:n~ Ianda <'<k 1 ' ) paJ• 

kolom "-•" lln&NSUO. d<'IJIIO" pendapoo B.pal..lbu 

\~or J.)ILI """J" 

0 . PeniJaian 

ASPEK YA ' G 01"-ll. \I 1>KOR 
-:-___ .......;........;;.l u::: 4 

Ptro) etau d1pat mtngaU laforaasl trnt• na 

-~--Resron <is"'a 'l<ttlah mcn~iunal.an-,--,~-u7l_u_aJ,-,llr---,..-~-,lr-.,.----. 

I \latcmaoila ,.,,.,11 menan IU3> d.u! ktilhnll 

l)eiKQo d.o I'<T"'&I Jlllll011& denaon pendelo:an 

lonl<l<tual ) ••11 oeiiL~ dolemi>Ma._., adalah tooau• 

linn """~~"' ......... ....... tenaril 

........ d<npn mudlh .Upal meraawo:oJ.an t>ulu •Jar 

\fa~tJNJiila tontana mm:ari lua.< d.o l clohnJI 

l)e""'lli d.on per«~~i p>nl>nQ denpn pendela1an 

l~ntel-snal. 

Pend:lpao ,;,,. .. men~cn01 l>ulu ajar \lau:mooika 

l ocntana mcn<lltl IWII d4n kelilont ~IIi dan ~ai 
I ronianv denpn rnoJ<kaiOII loni<J.•tuol 

"* Saran dan OUL..'ulan 'itS\\ II. m~n~C!llll kll.u ajar 

Ma1emat1ka ttntani mencari IUib dan Lelilina~ 

r<""Vi dan rene& r:mi••& dcn11an rcndclolan 

kontc~st\111 

I I 

, I 
I 

Baht>~ -------- ------....1..---'------t 

~"' )IJIK do@unal.an >C\krhano cfckul: 

lomunol>llf. dan doaloil! )1108 mudah dopahllm 

+
"i'i"ll 

~Uih~ch.tdupun n~OIO ~IS"il 
~lanfnl ____ ..__..___..~..-_ _. 

' 7· 1 Oupal Jo11unulan untul m<nilaa ~C(Irllo"an buku ajar 

I 
\13ltmattka tentan~ mC"ncan IUb dan l.ehhng I 
r<""lli dan rcro:ao ron1ana ckn~ rendclooan 

lc>ftltlsoual ) ana ltlah da~tml>anikan 

LorJ~•r YaJi4,si i"fit f!.sr~~.~ Slttt'/1 $Mdlh 

~-~~O.U di ¥'~AW~!) 

AI.,.. ~S..ftZ017 
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Umpd'OI110 

8 . ldt!ntha!l "•lidl tltr 

~Ill 'lltl tl\~l'f, "'··~Ill,,_ ... 
0111• PtMI-.u" ~. •ut.,. 

....... ......... .... 
.. ·-

I "'>• """""' &polltou memll<nl.an p<n1laaan lkncan 11111<11 ttl t ' l .,..a 
l.olnm oJ.or ) .,., ,,,, .... lk!lll"" p:nal:l('lll Ba('lll. l~u 

~l.or ).fil.a tKial. '!<IUJU 

• Slar 1. Jllt l urana SC'tt.IJU 

0 . Pta itaia.n 

L SI\OR 
I I l 3 4 

~-n Tl:-
1 , K~n SIS\\'1 Ktebllt m<TtllJ.t\llliWu:! buku IJIIf .., 

\4alc:maula tmt11141 mm.:an lla, dan ~c:hhn,p 

"" ...... ' Jan J'CNI:I I'WIJW>& det!pn l"'"d<ll,., 

dan Wl&Dt artiU.<IIb teN ltnank 1 o l
loni<Ls1Ual )Ill~ l<l>hdil.<mban£lan a.Lola!t ~~,,. 

2 1 '"""' dene•• m...Uh·-:da:o:::ro::,-:m~<=ne~i'J=na:;k-:..,=-o:hok:ku-:a::, .. :::-t-t--r-1-r 1"'-1 
I Mak'm~tlla tftatlni mt"n~ara hu. .. t.b.n lt-hlina 

r<rwsi J.... r<"''ui f'OIIilnf d<niJllrl p<ndtuoan 

4 

I 

I 

6 

l onr.tlau.al 

S.tra.n dan ma,uk.an n~"'• rru."Tlp:nzt. kl~u PlOY . . J ., 

M"k:rrurt.ila scnt.ang mtt'lcan lua.• dan kch11rc l 

pcr-,c&i dd.n pcr~J.i ptni..na~: dcnaan ('IC'n.k\.alan 

j lonld.Siu.ll 

B•h••• 
Onhasa )lVII digllnai.M ~ <f<klif. 

I 
Lomun~<Mif. dan d101"1)n >••v ITuJob dapruwn1 

4,hV.8 

llu«ml wc;lJill dcn~an Lth.idupan "'~Ia ~~:i..-.\loa 

. ... 

::~~=~:·:::·.::::-~::· IIU I [ I 
l•«>c&• d•n f'<""~' panjana denj;a~~ p<ndtl.wn 

L•••••l•u.ll )lltl 1<lah ~~~<mban~U.. --- -'-- '-..... -' 

E. Komcnta r dan ~•ran Pt rb1ikan 

~~ ~J-(. V(ll,j~f.Ar~4 1 rtlfDn~ SJI(IIjl ~Udl)o 

lf311< ai ~U~IWIJI, .. \~-dlr .. l<cflhlH\WI fHIU 

d.i -11 11~~11\t?~ 

llhw. \larel ~017 
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Lampiran 28 

llMBAR V.\LIOASill'. Tl K PEI'oGAMAT 

J'CT'<Wi dill1 J'CT'C.I ranlang <k"lM*O pc'lokl6UIII lOillc..l.tual '<tcl.lh ditcr.oplan 

da am k<Jtalan pcmt'<laJatan dr l<las. ~)I m~h<ln Oap.U..Ibu twlrnan 

mtmhmlan ptntlatan rnhad.Jp msuumen )ani dt;u.:.un me-lalut lcmhl&r \ 'aJtl.bst 

an&f.tt ~"""' ~""' lla<il dan p<nfll<ian l<mh>r 'alirui alan ollll! diiunalM 

-cbapi bahan mJ<t on<trumrn ·~ mcnjadr l~ih boil dan <e<uai dcnpn apa 

»ow hcndal drulur .. \tas k<'IC'd aan Oornk.'lbu. •••• ~~<•Plan tenma kosi h. 

B. ldtnlitu \ 'olldat•r 

\loma Or. A\(f ~udr'pnp. M ,f~ 

lrutat~>r \<s DP . fiF . .U"ivrrsitls li iJIII M1l4, 

C. Pttunjok 

Lolom •Lor JAIIIIKS.., d<OilaD pcnd.,.o Dora!.. l~u. 

• Slor ! . Ilk• Luran& ""uju 

• S~or ). Jll.l tt1U_ u 

208 

\~PFK \'AI\G OI'IIJ .AI SKOR 

>---p.-•• -,-.,-.-..., da-p-11-m- tngplll nformatlrenrt_n_& ___ •'-'....C.:l::...J.I..:J~.:_ 

I
I R<'P<'" P<lll!illllal "~ctah mc""unakan hu~u ajar 

I 
Matcmauka tcntana mcncan lu3< dan l<hhng 

pm<~i dan re""l!• pGnjana denll'lt' pcndekatan 

loniCkstual )1111¥ ttlahdilcmbonilan 

K<oniiJnan p<npmat untul. mrna&unakan btlku I fit 

Mat..-mauka t<ntan& mcncan ltJa> dan lchlonc 

pmcgo dan 1"'""8i pcuuana denpn r<-nd<latan 

L,mreL. Mual daloun kqtlaliiLD pembdaiaran N-rilwtn) a ,_____.__ 
.1 Saran dan mtiS<lkan pcnaamru m<nG<naJ ~ulu ajar 

Matcmalrla tcntang m<ll<an luas dan lclohn& 

J""""ii dan J'CT'Cfll plllltonll dcnaao pcnd<latan 

l lontckstual ) an1Jtelah drlcmbon~ 

I

McnaaunalM bolwa l••i ... -derhana cfcktir. 

~omunolallf. dan dtoiOjloS )ing mudah dop;olwno 

\~WI 

11\bU"Ibi 't4:~u.:.u dcn.:an ~dudUJMU' O)l t.d ~i't\\1 

1 >.ontcL<tual) 

Maaf••• 

I 
I 

Odfllll.!oa~ -u;;;ur' 11Xrul11 lq>RI.tiJAil bulu 1111r l 
Mattmattk.a t~tana mcn.can IU3.> dan Lclihnv 

fl'""'"¥1 dilJ1 pcr.c&t r•nuana d<niP'fl pcnd<katan 

Lotttlek<lual )MK trlah drlembon&f.lll1 

lm•Vil.r. YAlil4tli .. llltl'l* ym"''"'-' .~Uilh /4gi!k ..... 
M11 bi~ di1u11111<•n 

1 
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I amrorar R 

0. ld.-ntic'" \'•lidator 

~"' ~·""''\~ ........ , .. .... 
lno;oan" .OM f.M.Itl.'-ft W. • . \if_, 

• ~or 3 j:I.,J K'tuju 

l. l ntu1 ~onwnt:or dan"'""' ~iW <a) a. B•l"l~ l~u dar"' mrnuli,~an 

J, Ptt~il1.11n 

' "OL ~~Pt:ll. ' ""'G Ol' ll.AI ' ~~ 
=========:- ___ ,_l ~ 

PHft~ 1t11n d•r•• mf'nwli iftfom~all tt-nr••a 

~n pt""IITI81 ~ltlah mtnuunaUr t-uLu aiar 

MIIC1t\G(il...a tct\tanV mc£K4ri luu dan l.dihn1 

~~· o1on p<rKii l""''••a dot>a•n pendtk.ltan 

~Ont<•'llual l &not tclllh do~cmh.'VI~Lin 

T l..conj;inan J'<'nwwnat umu1 m<njlftw~abn hu~u ajar 

Ma~~rm.u.ttL.a tcon:.my m~ lua.'- dar lelilinc 

~ 
I 

~dan nwul.an l'<f'iornot rnettiiONI• ~ulu 01ar 

MatcmatU... tcntang rncocan lua.< dan kchloftl 

r'lti"'W'II dan pt"-t'IJ r:m~•.na '-knpn P"fl((d ... -,tan 

Lt'nft...Ctal )'tnC ttlah dil.emt.ltL.an 

Oahu• 

IJarat dtll\l~lln urtu~ m<nllao ~<J"''I.U.,.., t>Jku 8J.V I 
\lotemollb t<ntWl&llK".lC&nlu.u dan l clili01 

rt~t dtn JW~W~• parvana dt:nian pcndtL.auu1 

l<>nl<k .. ..,l )q telolo dilembon,~on l 

vi 

~I 

J 

2 
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lampiran 29 

ANGKET RESPONS SISWA UJI CODA KELOMPOK 

A. Pengantar 

Angket respons siswa ini digunakan untuk. memperoleh informasi 

dalam pengembangan buku ajar Matematika tentang mencari luas dan 

keliling persegi dan persegi panjang dengan pendekatan kontekstual dari segi 

kemudahan penggunaan bagi siswa. Saya mohon anda berkenan memberikan 

respons pada angket ini. Hasil dari pengisian angket respon siswa ini akan 

digunakan sebagai bahan revisi produk yang dihasilkan agar menjadi lebih 

baik dan lebih bermanfaat. Atas kesediaan aqnda saya sampaikan terima 

kasih. 

B. Identitas Responden 

Nama Kelompok : ..... '¥ !l.Q0.fW.. .... J ............................... · · · · · · · · · · · · ·· 
Anggota : .. Y1 s.( .,. .. H1t h. ~ .. F.~~ a,. JJ.~A P.1 ... : .....................•.. 

C. Petunjuk 

1. Saya mohon Anda memberikan penilaian dengan tanda cek ( ..J ) pada 

kolom skor yang sesuai dengan pendapat Anda. 

• Skor 1, jika tidak setuju 

• Skor 2, jika kurang setuju 

• Skor 3, jika setuju 

• Skor 4, jika sangat setuju 

2. Untuk komentar dan saran perbaikan saya, Anda dapat menuliskan pada 

kolom yang disediakan di akhir. 
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D. Penilaian 

NO ASPEK YANG DINILAI 
SKOR 

1 2 3 4 
Res pons 

1 Senang dan semangat ketika menggunakan buku ajar v 
Matematika tentang mencari luas dan keliling 

persegi dan persegi panjang dengan pendekatan 

kontekstual. 

2 Pengguna dapat menggunakan buku ajar Matematika v 
tentang mencari luas dan keliling persegi dan persegi 

panjang dengan pendekatan kontekstual dengan 

mudah 

3 Pengguna merasa buku ajar Matematika tentang v 
mencari luas dan keliling persegi dan persegi 

panjang dengan pendekatan kontekstual ini 

bermanfaat karena bisa memberi pengalaman 

langsung dalam kehidupan sehari- hari. 

Bahasa, Tulisan dan Dustrasi Buku Ajar IP A tentang Gaya 

4 Menggunakan bahasa yang sederhana efektif, v 
komunikatif, dan dialogis yang mudah dipahami 

stswa 

5 Ilustrasi sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa v 
6 Pengguna terlibat secara aktif dan bersemangat v 

lsi Buku Ajar Matematika tentang mencari luas dan keliling persegi 

dan persegi panjang 

7 Petunjuk penggunaan disajikan dengan jelas v 
8 Mudah dalam penggunaannya dengan menggunakan v 

tahapan inkuiri 

9 Sesuai dengan materi mencari luas dan keliling v 
persegi dan persegi panjang. 
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1 10 I Penyajian jelas dan mudah dipahami 

E. Komentar dan Saran Perbaikan 

........................ 1 . ~ ..........•.... ~ .................................................. . 

............................................................................................. 

·································································· ··························· 
Blitar, Maret 2017 

Respond en 

I~ ,. ' ,.. ~ I ............ ~ ... ~ ... .. .. . 
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Lampiran 30 

Rekapitulasi Pengisian Angket Respon Siswa pada Uji Coba Kelompok 

Pernyataan ke- K1 K2 K3 K4 K5 Jumlah Rata-Rata 

1 4 3 3 4 4 18 3,6 

2 3 3 3 3 4 16 3,2 

3 4 3 3 3 4 17 3,4 

4 3 1 3 4 4 15 3,0 

5 1 4 4 3 3 15 3,0 

6 4 4 4 4 4 20 4,0 

7 4 3 3 4 4 18 3,6 

8 4 4 3 4 3 18 3,6 

9 3 3 4 3 4 17 3,4 

10 4 4 4 3 4 19 3,8 

Jumlah Total 173 34,6 

Rata-Rata Total 17,3 3,46 
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Lampiran 31 

Rekapitulasi Pengisian Angket Respon Siswa pada Uji Coba Lapangan 

Pernyataan s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s Rata 
Jumlah -ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Rata 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90 4,0 

2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 3,2 

3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 85 3,6 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 87 3,7 

5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 84 3,6 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90 4,0 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 88 3,8 

8 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 78 3,3 

9 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 81 3,5 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 88 3,8 

Jumlah Total 846 36,5 

Rata-Rata Total 85 3,65 
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UNIVERSITAS TERBUJ<A 

KEMENTERIAN RJSET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS TERBUKA 

Unit Program Belajar Jarak Jaub (UPBJJ-UT) Malang 
n. Mayjen Sungkono No. 9 Malang 65135 

Telepon: 0341-751600, Faksimile: 0341-751717 
E-mail: malang@ut.ac.id Home Page: www.malang.ut.ac.id 

Nom or : ~~UN31 .3 8/LL/20 17 
Lamp. : -
Hal : Permohonan Iiin 

Yth. : Kepala SDN Tambakan 02 Kecamatan Gandusari 
di 

Kabupaten Blitar 

Sebagai syarat penyelesaian studi, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas 
Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh Malang diwajibkan menyusun Tugas 
Akhir Program Magister yang berupa laporan penelitian atau Tesis, untuk itu 
besar harapan kami kepada pimpinan lembaga ini dapat memberikan izin kepada 
mahasiswa kami untuk pengambilan data di sekolah ini. Adapun mahasiswa yang 
akan melaksanakannya adalah: 

Nama 
Nim 
Program Studi 

: BINTI MUSTOLIF AH 
: 500648611 
: S2 Pendidikan Dasar 

Atas perhatian, pemberian izin, dan kerja sama yang baik kami menyampaikan 
terima kasih. 

.c) 

Dr. Agus Santos , M.Si. 
W,el ~40217 9303 1 00 1 

S.L A- N?; 
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