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Lampiran 1 

SILABUS  

 

Satuan Pendidikan : SD/MI 

Kelas / Semester : II (Dua) / 2 

Tema  :  Bermain di Lingkunganku 

Kompetensi Inti 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru 

dan tetangganya 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 
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Mata 

pelajara

n 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

pokok 
Indikator 

Pengalaman 

pembelajaran 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber/Baha

n/Alat 
Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrum

en 

 

Matemat

ika 

3.4  Menjelaskan 

perkalian dan 

pembagian 

yang 

melibatkan 

bilangan cacah 

dengan hasil 

kali sampai 

dengan 100 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

serta 

mengaitkan 

perkalian dan 

pembagian. 

 

 

1. Perkalia

n  

2. Sifat-

sifat 

perkalia

n  

3.4.1Menentuka

n sifat-

sifat 

perkalian  

3.42.Menyelesai

kan soal 

operasi 

hitung 

perkalian 

berdasark

an sifat 

perkalian 

(komutatif

, ditributif 

dan 

asosiatif).. 

3.4.3Menghitun

g 

perkalian 

dua 

bilangan 

dengan 

penjumlah

an 

berulang. 

1. Memberikan salam dan 

mengajak semua peserta 

didik berdo’a menurut 

agama dan keyakinan 

masing-masing 

2. Mengecek kesiapan diri 

dengan mengisi lembar 

kehadiran 

3. Memeberikan motivasi 

kepada peserta didik 

4. Menyampaikan materi 

pembelajarana mengenai 

perkalian 

5. Menjelaskan sifat perkalian 

6. Membagi peserta didik 

menjadi beberapa kelompok 

secara heterogen dengan 

mengancungkan tangan 

dimulai dari 1-6 

7. Menentukan kelompok 

pemukul dan penangkap 

melalui pingsuit 

8. Membagikan alat permainan 

gatrik (2 buah bambu) pada 

masing masing kelompok 

9. Mengarahkan cara 

permainan tradisional gatrik 

pada peserta didik 

Observas

i  

 

 

 

 

 

 

Lembar 

kerja 

peserta 

didik dan 

Lembar 

observasi 

aktivitas 

peserta 

didik 

 

 

 

2 x 30 

menit 
 Buku 

Siswa 

Tema: 

Hidup 

Rukun 

Kelas II 

(Buku 

Tematik 

Terpadu 

Kurikulum 

2013 Edisi 

Revisi 

2017, 

Jakarta: 

Kementeria

n 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaa

n, 2016). 

 Buku Guru 

Tema: 

Hidup 

Rukun 

Kelas II 

(Buku 

Tematik 

Terpadu 
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10. Menyiapkan tempat 

permainan 

11. Menjelaskan cara bermain 

permainan tradisional gatrik 

pada peserta didik 

12. Mengarahkan peserta didik 

dalam melakukan permainan 

tradisonal gatrik 

13. Mengarahkan peserta didik 

untuk mengamati hasil dari 

perolehan skor kelompok 

lain dalam menangkap gatrik 

pendek 

14. Mengarahkan peserta didik 

untuk berdiskusi pada 

masing-masing kelompok 

15. Membimbing peserta didik 

dalam menuliskan hasil 

diskusi pada LKPD materi 

operasi hitung perkalian 

dengan permainan 

tradisional gatrik 

16. Mengarahkan peserta didik 

untuk menyampaikan hasil 

diskusi di depan kelas 

17. Memberi penilaian 

18. Memberikan penghargaan 

bagi kelompok yang 

memenangkan permainan 

tradional gatrik 

19. Membuat kesimpulan hasil 

pembelajaran dan refleksi. 

Kurikulum 

2013 Edisi 

Revisi 

2017, 

Jakarta: 

Kementeria

n 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaa

n, 2016). 
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20. Meminta peserta didik untuk 

mempelajari materi 

selanjutnya. 

21. Memberikan umpan balik 

terhadap proses 

pembelajaran. 

22. Mengakhiri kegiatan 

pembelajaran doa dan salam. 

 

                Gresik,16 September 2019  
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Lampiran 2 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah   : UPT SD Negeri 263 Gresik 

Tema 2   : Bermain di Lingkunganku 

Sub tema 2   : Bermain di Rumah Teman  

Kelas/Semester  : II / 1 

Alokasi waktu   : 2 x 30 menit  

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1: Menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2: Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

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

dan guru. 

KI 3: Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

KI 4:  Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

 3.4  Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah 

dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan perkalian dan pembagian. 

 

C. Indikator 

3.4.1  Menentukan sifat-sifat perkalian  

3.4.2 Menyelesaikan soal operasi hitung perkalian berdasarkan sifat perkalian 

(komutatif, ditributif dan asosiatif). 
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3.4.3 Menghitung perkalian dua bilangan dengan penjumlahan berulang. 

 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat 

menentukan sifat-sifat perkalian 

2. Dengan permainan tradisional gatrik, peserta didik dapat menyelesaikan 

soal operasi hitung perkalian sesuai dengan sifat-sifat perkalian 

berdasarkan sifat perkalian (komutatif, ditributif dan asosiatif).minimal 2 

soal. 

3. Setelah mengamati permainan tradisional gatrik peserta didik dapat 

menghitung perkalian dua bilangan dengan penjumlahan berulang 

E. Strategi, Model dan Metode Pembelajaran 

Strategi : Permainan Tradisional Gatrik 

Model : TGT (Teams Games Tournament) 

Metode :  Tanya Jawab, Penugasan dan Ceramah 

F. Kegaiatan Pembelajaran  

No Fase Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

1 

Menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

hari ini 

1. Memberikan salam dan mengajak 

semua siswa berdo’a menurut 

agama dan keyakinan masing-

masing. 

2. Mengecek kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran 

3. Memeberikan motivasi kepada 

peserta didik 

4. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

15 

Menit  

Kegiatan Inti 

2 Penyajian Kelas 

5. Menyampaikan materi 

pembelajaran mengenai perkalian 

6. Menjelaskan sifat perkalian 

45 

Menit  

 Kelompok (Team) 

7. Membagi peserta didik menjadi 

berkelompok secara psikomotor  

8. Menentukan kelompok pemukul 

dan penangkap melalui pingsuit 

9. Membagikan alat permainan 
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gatrik (2 buah bambu) pada 

masing masing kelompok 

10. Menjelaskan cara permainan 

tradisional gatrik pada peserta 

didik 

 Game Tournament 

11. Menyiapkan tempat permainan 

12. Menjelaskan cara bermain 

permainan tradisional gatrik pada 

peserta didik 

13. Mengarahkan peserta didik 

dalam melakukan permainan 

tradisonal gatrik 

14. Mengarahkan peserta didik untuk 

mengamati hasil dari perolehan 

skor kelompok lain dalam 

menangkap gatrik pendek  

15. Mengarahkan peserta didik untuk 

berdiskusi pada masing-masing 

kelompok 

16. Membimbing peserta didik dalam 

menuliskan hasil diskusi pada 

LKPD materi operasi hitung 

perkalian dengan permainan 

tradisional gatrik 

 

 Penghargaan 

17. Mengarahkan peserta didik untuk 

menyampaikan hasil diskusi di 

depan kelas 

18. Memberi penilaian dengan 

ketentuan menangkap gatrik 

pendek yang paling banyak 

19. Memberikan penghargaan bagi 

kelompok yang memenangkan 

permainan tradional gatrik 

 

Kegiatan Akhir 

3 

Mengakhiri kegiatan 

pembelajaran dengan 

mereview 

pembelajaran hari ini 

20. Membuat kesimpulan hasil 

pembelajaran dan refleksi. 

21. Meminta peserta didik untuk 

mempelajari materi selanjutnya. 

22. Memberikan umpan balik 

terhadap proses pembelajaran. 

23. Mengakhiri kegiatan 

pembelajaran dengan doa dan 

salam. 

10 

Menit  
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G. Alat/ Sumber Belajar 

Alat Belajar 

 2 potongan bambu (alat permainan gatrik) 

 Alat tulis 

 LKPD kelompok materi perkalian  

Sumber Belajar 

 Buku Siswa Tema: Hidup Rukun Kelas II (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan 

Kebudayaan, 2016). 

 Buku Guru Tema: Hidup Rukun Kelas II (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan 

Kebudayaan, 2016). 

H. Penilaian  

Bentuk Instrumen Penilaian  

1. Penilaian Kognitif  : Tes Tulis  

2. Penilaian sikap (Afektif) : Observasi selama kegiatan pembelajaran 

3. Penilaian Psikomotor   : Rubik penilaian produk (mengerjakan 

LKPD saat melaksanakan strategi permainan tradisional gatrik)  

 

 

Gresik,16 September 2019 
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Lampiran 3  

MATERI PERKALIAN 

Pengertian Perkalian 

Perkalian (x) adalah penjumlahan berulang dengan angka yang sama  

 Perkalian =  penjumlahan berulang  

Contoh :  

3 x 4 = 4 + 4 + 4 = 12  

4 x 2 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8  

 Perkalian dua bilangan satu angka, contoh :  

2 x 2 = 4  

5 x 5 = 25  

 Perkalian suatu bilangan dengan bilangan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu 

sendiri, contoh :  

3 x 1 = 3  

6 x 1 = 6  

 Perkalian suatu bilangan dengan bilangan 0 hasilnya sama dengan 0, contoh ;  

7 x 0 = 0  

2 x 0 = 0  

Sifat Perkalian  

 Sifat Komutatif  

Merupakan sifat pertukaran di dalam operasi hitung matematika 

 a x b = b x a 

4 x 3 = 12 

3 x 4 = 12 
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 Sifat Distributif  

Disebut dengan sifat penyebaran yakni berhubungan dengan operasi hitung 

yang berlaku pada bilangan bulat  

 a x (b + c) = (a x b) + (a x c)  

2 x (4 + 6) = (2 x 4) + (2 x 6)  

 Sifat Asosiatif  

Merupakan sifat penggelompokan pada bilangan matematika  

2 x 2 x 2 = (4) x 2 = 8 

5 x 5 x 5 = (25 x 5) = 125  
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Lampiran 4 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

(LKPD) 

 

Nama Kelompok   : 

Nama Anggota Kelompok  : 

A. Indikator  

Mampu menyelesaikan soal perkalian dengan sifat-sifat perkalian dan 

penjumlahan berulang   

Mampu menjelaskan cara menyelesaikan soal menggunakan media  

Alat dan Bahan 

1. 2 alat gatrik  

2. 2 batu bata  

3. alat tulis   

B. Petunjuk Kegiatan  

1. Berdoa’a dulu sebelum mengerjakan LKPD 

2. Isi nama kelompok dan nomer absen yang sudah tersedia 

3. Lakukan permainan tradisional gatrik bersama kelompokmu 

4. Amati perolehan skor saat bermain permainan tradisional gatrik  

5. Bacalah soal terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal 

6. Kerjakan soal-soal materi sifat-sifat perkalian 

7. Tuliskan hasil jawaban pada kolom hasil kegiatan  

8. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas 

C. Langkah- langkah kegiatan  

1. Satu kelompok melakukan pingsuit untuk menentukan kelompok 

penangkap dan pemukul  

2. Kelompok yang menang pingsuit sebagai pemainan terlebih dahulu 

(pemukul) dan kelompok yang kalah sebagai penangkap. 
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3. Posisi pemukul berbaris memanjang kebeleakang dan memukul gatrik 

secara estafet 

4. Posisi penangkap menyebar untuk menangkap gatrik pendek  

5. Kelompok pemukul melakukan pukulan gatrik selama tiga babak  

6. Kelompok penangkap melakukan tangkapan gatrik selama tiga babak   

7. Setelah tiga babak selesai dilakukan pertukaran posisi anatara pemukul 

dan penangkap  

D. Hasil Kegiatan  

No  
Urutan 

Babak  

Cara menangkap gatrik 

pendek 

Anggota yang 

memperoleh dalam 

menangkap gatrik 

pendek  

1 
Babak 

Pertama  

Menangkap dengan dua 

tangan 
 

Menagkap dengan tangan 

kanan 
 

Menangkap dengan tangan 

kiri  
 

2 
Babak 

Kedua  

Menangkap dengan dua 

tangan 
 

Menagkap dengan tangan 

kanan 
 

Menangkap dengan tangan 

kiri  
 

3 
Babak 

Ketiga  

Menangkap dengan dua 

tangan 
 

Menagkap dengan tangan 

kanan 
 

Menangkap dengan tangan 

kiri  
 

 

E. Pertanyaan  

1. Dalam permainan gatrik terdapat 3 babak dengan tiap perolehan skor 

sebagai berikut: 

 Jika menangkap dengan dua tangan skor 2 

 Jika menangkap dengan tangan kanan skor 4 

 Jika menangkap dengan tangan kiri skor 5 

 Jika tidak tertangkap skor 0 
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Tulislah hasil perolehan skor dalam  menangkap gatrik pendek pada 

perkalian dengan penjumlahan berulang dan sifat- sifat perkalian pada 

tabel dibawah ini. Kemudian presentasikan hasil LKPD didepan kelas  

 

Babak 

Permainan  

Perkalian dalam 

penjumlahan 

berulang 

Sifat-sifat Perkalian 

Sifat Komutatif 

a x b = b x a 

Sifat Distributif 

a x (b + c) = (a x 

b) + (a x c) 

Babak 

Pertama  

   

   

   

Babak Kedua    

   

   

Babak Ketiga    

 

F. Kesimpulan  
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Lampiran 5 

 

INSTRUMEN PENILAIAN PSIKOMOTOR 

 

Petunjuk : 

Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai keterampilan peserta didik, berilah tanda 

chek list (√) pada pilihan 1,2 dan 3 berdasarkan pekeerjaan peserta didik dalam 

mengamati dan menulis pada penerapan strategi permainan tradisional gatrik. 

Berikut kriteria dalam penilaian : 

1 = Kurang  

2 = Cukup 

3 = Baik 

 

 Rubik Penilaian Psikomotor  

No 
Aspek yang 

dinilai 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Pengamatan 

dalam 

menangkap 

gatrik pendek 

pada permainan  

tradisional gatrik 

Kurang cermat  Sudah cermat  Sudah sangat 

cermat 

2 

Menuliskan hasil 

perolehan skor 

dalam 

menangkap 

gatrik pendek 

pada tiap babak  

Penulisan hasil 

perolehan skor 

kurang sesuai 

Penulisan hasil 

perolehan skor 

cukup sesuai 

Penulisan hasil 

perolehan skor 

sangat sesuai 

3 

Penulisan dengan 

ejaan yang benar 

dan rapi.   

Penulisan 

dengan ejaan 

idak benar dan 

tidak rapi 

Penulisan 

dengan ejaan 

cukup benar 

dan rapi 

Penulisan 

dengan ejaan 

sangat benar 

dan rapi 

 

 

 



93 
 

 

Penilaian Psikomotor  

No Nama Penilaian 

  

Pengamatan 

dalam 

menangkap 

gatrik pendek 

pada permainan 

tradisional 

gatrik 

Menuliskan hasil 

perolehan skor 

dalam 

menangkap 

gatrik pendek 

pada tiap babak 

Penulisan 

dengan ejaan 

yang benar dan 

rapi. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           
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Lampiran 6 

 

HASIL PENILAIAN PSIKOMOTOR 

 

Petunjuk : 

Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai keterampilan peserta didik, berilah tanda 

chek list (√) pada pilihan 1,2 dan 3 berdasarkan pekeerjaan peserta didik dalam 

mengamati dan menulis pada penerapan strategi permainan tradisional gatrik. 

Berikut kriteria dalam penilaian : 

1 = Kurang  

2 = Cukup 

3 = Baik 

 

 Rubik Penilaian Psikomotor  

No 
Aspek yang 

dinilai 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Pengamatan 

dalam 

menangkap 

gatrik pendek 

pada permainan  

tradisional gatrik 

Kurang cermat  Sudah cermat  Sudah sangat 

cermat 

2 

Menuliskan hasil 

perolehan skor 

dalam 

menangkap 

gatrik pendek 

pada tiap babak  

Penulisan hasil 

perolehan skor 

kurang sesuai 

Penulisan hasil 

perolehan skor 

cukup sesuai 

Penulisan hasil 

perolehan skor 

sangat sesuai 

3 

Penulisan dengan 

ejaan yang benar 

dan rapi.   

Penulisan 

dengan ejaan 

idak benar dan 

tidak rapi 

Penulisan 

dengan ejaan 

cukup benar 

dan rapi 

Penulisan 

dengan ejaan 

sangat benar 

dan rapi 
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Penilaian Psikomotor  

No Nama Penilaian 

  

Pengamatan 

dalam 

menangkap 

gatrik pendek 

pada permainan 

tradisional 

gatrik 

Menuliskan hasil 

perolehan skor 

dalam 

menangkap 

gatrik pendek 

pada tiap babak 

Penulisan 

dengan ejaan 

yang benar dan 

rapi. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 AHH  √    √  √  

2 ZI  √    √   √ 

3 MSA   √  √   √  

4 MPA   √  √    √ 

5 AMI  √    √  √  

6 RSS   √  √    √ 

7 AHA   √   √   √ 

8 DN  √   √    √ 

9 ANA   √  √    √ 

10 MZA  √   √   √  

11 MW   √   √   √ 

12 MANR  √    √  √  
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Lampiran 7 

KISI KISI TES KEMAMPUAN OPERASI HITUNG PERKALIAN 

No  Indikator  Uraian Soal 
Ran

ah 

No 

So

al 

Sko

r 

1 3.4.1 

Menentukan 

sifat-sifat 

perkalian 

Apakah hasil  dari perkalian berikut:  

6 x 3 sama dengan  3x 6  

3 x 4 sama dengan 4 x 3 

Sifat apakah  yang berlaku pada 

perkalian  tersebut ? 

C3 2 20 

2  3.4.2 

Menyelesaikan 

soal operasi 

hitung perkalian 

berdasarkan 

sifat perkalian 

(komutatif, 

ditributif dan 

asosiatif). 

Tulislah operasi hitung perkalian 

dibawah ini dengan sifat perkalian  

Komutatif : 2 x 4 = 8 

          … x …   = … 

Distributif : 4 x (5 + 4) = 36 

          = (… x … ) +  ( ... x …) 

          = … + … 

          = .... 

Asosiatif  :  5 x 5 x 5 = 125 

                    (…) x … = … 

C3 1 20 

Arfa memiliki 4 rambutan. Ayah 

memberinya 2 ikat rambutan . Setiap 

ikat berisi 9 rambutan . Rambutan  yang 

dimiliki Arfa  sekarang...buah 

C3 5 20 

3.  3.4.3 

Menghitung 

perkalian 

dengan 

penjumlahan 

berulang  

Lengkapilah soal berikut: 

8 x 3 = ...+ ...+ ...+ ...+ ...+...+ ...+ ...= ... 

         = … x … = … 

5 x 9 = ...+ ...+ ...+ ...+... = ... 

        = … x … =  

C3 4 20 

Tentukan bentuk perkalian dari 

penjumlahan berulang  berikut ini ! 

8 + 8+ 8+ 8 + 8+ 8 = …  = … x … = … 

5 + 5+ 5+ 5 + 5+ 5 + 5 = …  = … x … = 

… 

C3 3 20 
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Lampiran 8 

LEMBAR TES KEMAMPUAN OPERASI HITUNG PERKALIAN 

Nama  : 

No absen : 

Kelas  : 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat! 

1. Tulislah operasi hitung perkalian dibawah ini dengan sifat perkalian  

Komutatif : 2 x 4 = 8 

                 … x …   = … 

Distributif : 4 x (5 + 4) = 36 

                    = (… x … ) +  ( ... x …) 

                    = … + … 

                    = .... 

Asosiatif  :  5 x 5 x 5 = 125 

                    (…) x … = … 

2. Apakah hasil  dari perkalian berikut:  

6 x 3 sama dengan  3x 6  

3 x 4 sama dengan 4 x 3 

Sifat apakah  yang berlaku pada perkalian  tersebut ? 

3. Tentukan bentuk perkalian dari penjumlahan berulang  berikut ini ! 

8 + 8+ 8+ 8 + 8+ 8 = …  = … x … = … 

5 + 5+ 5+ 5 + 5+ 5 + 5 = …  = … x … = … 

4. Lengkapilah soal berikut: 

8 x 3 = ...+ ...+ ...+ ...+ ...+...+ ...+ ...= ... 

        = … x … = … 

5 x 9 = ...+ ...+ ...+ ...+... = ... 

        = … x … =  

5. Arfa memiliki 4 rambutan. Ayah memberinya 2 ikat rambutan . Setiap ikat 

berisi 9 rambutan . Rambutan  yang dimiliki Arfa  sekarang...buah 
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Lampiran 9 

KUNCI JAWABAN TES KEMAMPUAN OPERASI HITUNG 

PERKALIAN 

No  Kunci Jawaban  

1 Komutatif : 2 x 4 = 8 

           4 x 2 = 8 

Distributif : 4 x (5 + 4) = 36 

                   = ( 4 x 5 ) +  ( 4 x 4) 

                   = 20 + 16 

                   = 36 

Asosiatif  :  5 x 5 x 5 = 125 

            = 25  x  5 = 125 

2 Ya sama  

 6 x 3 = 18 

3 x 6 = 18 

 3 x 4 = 12 

4 x 3 = 12 

Sifat Komutatif  

3 8 + 8+ 8+ 8 + 8+ 8 = 48  

6 x  8 = 48 

5 + 5+ 5+ 5 + 5+ 5 + 5 = 45 

7 x 5 = 45 

4 8 x 3 = 24 

= 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 24 

5 x 9 = 45 

= 9 + 9 + 9 + 9 +9  = 45 

5 Diketahui Arfa memiliki 4 rambutan.  

              Ayah memberinya 2 ikat rambutan 

              Tiap ikat berisi 9 rambutan  

Distributif 9 x (4 + 2) = 54 

               = (9 x 4) + (9 x 2) = 54 

               =  36 + 18 

               = 54 
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Lampiran 10 

 

RUBIK PENILAIAN TES KEMAMPUAN OPERASI HITUNG 

PERKALIAN 

No 

Soal 
Kriteria Skor 

1 

Jika peserta dididk tidak  mampu menjawab  0 

Jika peserta didik mampu menjawab tetapi 

kurang benar  
15 

Jika peserta didik menjawab dengan benar  20 

2 Jika peserta dididk tidak  mampu menjawab  0 

 
Jika peserta didik mampu menjawab tetapi 

kurang benar  
15 

 Jika peserta didik menjawab dengan benar  20 

3 

Jika peserta dididk tidak  mampu menjawab  0 

Jika peserta didik mampu menjawab tetapi 

kurang benar  
15 

Jika peserta didik menjawab dengan benar  20 

4 

Jika peserta dididk tidak  mampu menjawab  0 

Jika peserta didik mampu menjawab tetapi 

kurang benar  
15 

Jika peserta didik menjawab dengan benar  20 

5 

Jika peserta dididk tidak  mampu menjawab  0 

Jika peserta didik mampu menjawab tetapi 

kurang benar  
15 

Jika peserta didik menjawab dengan benar  20 

Jumlah Skor Maksimal 100 

 

Rumus Perhitungan Nilai Akhir  

a. Ketuntasan Individual  

Dalam menentukan kriteria penililaian tentang ketuntasan individual, maka 

dilakukan pengelompokan atas 2 kriteria: tuntas dan tidak tuntas. Berikut 

rumus menghiung ketuntasan individual  

Nilai Siswa = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 X 100 

Peserta didik dinyatakan tuntas secara individual apabila nilai KKM yaitu ≥ 70 

b. Ketuntasan Klasikal  

Ketuntasan klasikal = 
siswa yang tuntas belajar

seluruh siswa
 × 100%      (Arikunto, 2006: 134) 
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Ketuntasan tes secara klasikal di UPT SD Negeri 263 Gresik pada operasi 

hitung perkalian minimal 70% dari jumlah peserta didik telah mencapai nilai 

KKM ≥ 70 

Proses belajar telah diklasifiasikan ke dalam bentuk penskoran nilai peserta 

didik dengan menggunakan kriteria keberhasilan dalam kemampuan operasi 

hitung perkalian peserta didik sebagai berikut: 

Tabel Kriteria Aktivitas Peserta Didik 

Aktivitas  (%) Kriteria 

76 – 100 Sangat Baik 

51 – 75 Baik 

26 – 50 Cukup Baik 

≤ 25 Kurang Baik 

 

 (Trianto, 2013: 21) 
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Lampiran 11 

 

NILAI TES KEMAMPUAN OPERASI HITUNG PERKALIAN  

 

Nama Sekolah : UPT SD Negeri 263 Gresik  Kelas  : II 

Materi   : Perkalian      Pertemuan : Pertama 

 

No  Nama Peserta Didik Nilai   Keterangan  

1 Ahmad Haikal Haqiqi 65 Tidak Tuntas 

2 Zidni Ilmy 85  Tuntas  

3 Matsa Safira Azkiya 90  Tuntas  

4 Mareta Putri Afika 90  Tuntas  

5 Achmad Maulana Imsala 75 Tuntas  

6 Rahmad Satria Saputra 80 Tuntas  

7 Ahmad Hakim Al Farisi 85 Tuntas  

8 Dzulfikar Nadhif 90 Tuntas  

9 Ahmad Noval Ardiansyah 90 Tuntas  

10 Muhammad Zafir Azzam Ayatullah  95 Tuntas  

11 Muhammad Wildan 80 Tuntas  

12 M. Angga Nur Rohman  85 Tuntas  

Jumlah 1015  

Rata-rata 84,6  

Prosentase ketuntasan klasikal 91,6 Sangat Baik 
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Lampiran 12 
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Lampiran 13 

LEMBAR VALISDASI SOAL TES KEMAMPUAN OPERASI HITUNG 

PERKALIAN  

 

Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap 

soal tes kemampuan operasi hitung perkalian. Hal ini bertujuan untuk memperoleh 

kevalidan soal tes kemampuan operasi hitung perkalian. Saya mengucapkan 

terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu.  

PETUNJUK: 

1. Mohon mengisi lembar validasi dengan memberikan penilaian pada kolom 

yang telah disediakan. Berikut adalah keterangan lanjut tentang 

penilaiannya. 

a. Validasi Isi  

V (Valid) 

CV (Cukup Valid) 

KV (Kurang Valid) 

TV (Tidak Valid) 

b. Bahasa dan Penulisan  

SDP (Sudah Dapat Dipahami) 

KDP (Kurang Dapat Dipahami) 

TDP (Tidak Dapat Dipahami) 

 

       Hormat Saya, 
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LEMBAR VALISDASI TES KEMAMPUAN OPERASI HITUNG 

PERKALIAN 

Petunjuk : 

1. Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu berilah penilain pada kolom Validasi Isi 

yang telah disediakan sebagai berikut: 

a. Validasi Isi  

1) Apakah soal tersebut sesuai dengan indikator pencapaian 

kompetensi dalam kisi-kisi tes kemampuan opersi hitung 

perkalian? 

V   : Soal tersebut valid sesuai dengan indikator pencapaian dalam 

kisi-kisi tes kemampuan operasi hitung perkalian  

CV : Soal tersebut cukup valid  dengan indikator pencapaian 

dalam kisi-kisi tes kemampuan operasi hitung perkalian 

KV : Soal tersebut kurang valid dengan indikator pencapaian 

dalam kisi-kisi tes kemampuan operasi hitung perkalian  

TV : Soal tersebut tidak valid sesuai dengan indikator pencapaian 

dalam kisi-kisi tes kemampuan operasi hitung perkalian   

2) Apakah petunjuk pengerjaan soal tersebut sudah jelas? 

V : Petunjuk pengerjaan soal valid dan sudah jelas  

CV : Petunjuk pengerjaan soal cukup valid  

KV : Petunjuk pengerjaan soal kurang valid 

TV : Petunjuk pengerjaan soal tidak valid 

3) Apakah isi soal sesuai dengan materi? 

V : Isi soal valid sesuai dengan materi 

CV : Isi soal cukup valid dengan materi 

KV : Isi soal kurang valid dengan materi 

TV : Isi soal tidak valid dengan mater 
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Lampiran 14 

HASIL TES KEMAMPUAN OPERASI HITUNG PERKALIAN PESERTA 

DIDIK TERTINGGI 
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Lampiran 15 

HASIL TES KEMAMPUAN OPERASI ITUNG PERKALIAN PESERTA 

DIDIK TERENDAH 
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Lampiran 16 

HASIL LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 
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Lampiran 17 

Dokumentasi Kegiatan 

    

Kegiatan menyampaikan tujuan pembelajaran dan Penyajian kelas  

 

Kelompok  
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Game tournament 

    

Penghargaan dan Kegiatan mengakhiri pembelajaran 

 

Kegiatan mengerjakan tes kemampuan operasi hitung perkalian 
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