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ABSTRAK  

 

Widya Fansyuri Bidaroh. 2019 : Pengaruh Kemampuan 

Menghafal RumusTerhadap Kemampuan Menalar 

Logis Matematis Pada Materi Persegi  Di Kelas III 

Mi Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019. Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah Dan 

Ilmu Keguruan Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Sofwan Hadi, M.Si 

 

Kata Kunci :Kemampuan Menghafal Rumus, Kemampuan 

Menalar Logis Matematis 

 

Aspek kecerdasan seseorang yang sangat terkait 

dengan kemampuan dasar dalam penalaran konsep-konsep 

abstrak dan bersifat logis adalah kecerdasan logis 

matematis.Aspek-aspek yang disebutkan diatas merupakan 

karakteristik dari matematika sehingga kecerdasan logis 

matematis memiliki pengaruh pada pencapaain kemampuan 

menghafal yang merupakan dari kemampuan bagian dari 

matematika. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh  kemampuan mengahafal rumus terhadap 

kemampuan menalar logis matematis pelajaran matematika 

materi persegi  siswa kelas III  pada materi persegi MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tes 

lesan dan testulis. Dalam penelitian ini pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

III yang berjumlah 40 anak. 



 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa 

(1) Kemampuan menghafal rumus siswa kelas III MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo dapat disimpulkan 

(57,5)(2) Kemampuan menalarlogismatematissiswakelas III 

MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. Dalam kategori 

tinggi (65 %)(3) Kemampuan menghafal memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kemampuan menalar logis 

matematis siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan 

Ponorogo. Hal inidibuktikan dengan Berdasarkan analisis 

yang dilakukan oleh penelitian dari perhitungan regresi linier 

sederhana diperoleh hasil Fhitung (76,01374772). Kemampuan 

menghafal rumus berpengaruh 50% terhadap kemampuan 

menalar logis matematis siswa kelas III MI Ma’arifNgrupit 

Jenangan Ponorogo dan 50 % sisanya dipengaruhi oleh 

faktor lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan di Indonesia menjadi salah satu 

masalah yang sangat substansial. Di di era globalisasi 

dan derasnya arus informasi dan komunikasi merupakan 

tantangan baru yang dihadapi oleh negara berkembang, 

salah satuya di bidang pendidikan. Pendidikan 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk  

mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya sehingga memiliki kekuatan sepiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan oleh 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
1
 

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh para 

guru pada umumnya sering kali mengabaikan bahwa 

lingkungan belajar dan juga apa yang ada dalam diri 

peserta didik dapat mempengaruhi proses belajar para 

peserta itu sendiri. Dalam hal tersebut para guru 

dituntut untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai 

tenaga pendidik dengan baik. Para guru juga dituntut 

untuk dapat menciptakan kegiatan belajar yang aktif, 

inovatif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan 

dengan cara mengetahui karateristik siswa yang 

                                                 
1
 Wiwi Suarno, Dasar-Dasar Pendidikan (Jogjakarta; AR-RUZZ 

Media,2006), 19-21. 
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bermacam-macam dan juga keadaan disekitar para 

siswa
2
 

Matematika merupakan ilmu universal yang 

mendasari perkembangan teknilogi modern. 

Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan 

komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan 

matematika di bidang teori bilangan, al jabar, teori 

peluang dan teori-teori matematika yang lainya. Oleh 

karenanya, untuk menguasai dan menciptakan teknologi 

di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang 

kuat sejak dini.
3
 

Belajar merupakan suatu proses perubahan 

kegiatan dan reaksi terhadap lingkungan. Perubahan 

tersebut tidak dapat disebut oleh pertumbuhan atau 

keadaan. Belajar pada dasarya adalah proses perubahan 

tingkah laku berikut adaya pengalaman. Belajar suatu 

proses usaha yang dilakukan individu secara sadar 

untuk memperoleh perubahan tingkah laku tertentu, 

baik yang dapat diamati secara langsung maupun yang 

tidak dapat diamati secara langsung sebagai 

pengalaman ( latihan) dalam interaksinya dengan 

lingkungan.
4
 

                                                 
2
Nandang Kosasi dkk. Pembelajaran Quantum dan Optimalisasi 

Kecerdasan.( Bandung: Alfa Beta, 2013) 166. 
3
Apriliani, Rini, Penerapan Pendekatan Kontruktivisme Pada 

Mata Pelajaran Matematika Pokok Bahasan Sifat-Sifat Bangun ruang 

Balok Dan Kubus Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

(Bandung:PTK UPI,2013). 1. 
4
Jamil, Strategi Pembelajaran Teori & Aplikasi (Jogjakarta; Ar-

Ruzz Media,2013), 13-15. 
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Salah satu kecerdasan manusia menurut Gardner 

adalah kecerdasan logis matematis. Kecerdasa ini 

berkaitan dengan berhitung atau menggunakan angka 

dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan logis 

matematis menuntut seseorang berfikir secara logis, 

linier, teratur yang dalam teori belahan otak disebut 

berfikir konvergen, atau dalam fungsi belahan otak, 

kecerdasan logis matematis merupakan fungsi kerja 

otak belahan kiri.
5
 

Kecerdasan logis matematis (cerdas angka), 

angka adalah simbol bilanagan. Kumpulan dan deretang 

angka, atau simbol pada bilangan, disebut matematika. 

Dengan segala kearifan, para ilmuan telah 

menyandingkan matematika dengan logika. Mengapa 

matematika harus di sandingkan dengan logika? 

Menurut Aristoteles yang juga penemu logika dasar 

lagika yang benar dan salah dibangun atas dasar dan 

kerangka argumen, validitas, bukti, devinisi, 

konsistensi. Semenjak kehidupan masih sangat primitif, 

bahasa-bahasa bilangan telah ada seiring kehidupan itu 

ada. Konsep bilangan hadir di pikiran manusia,setua 

kemunculan manusia itu sendiri. Dan hingga abad 

pertengahan, abad ke -19 dan abad ke -20, kebudayaan 

Arab dan Eropa menambah bidang kajian ini sampai 

meliputi perkembangan bidang logika matematika.
6
 

                                                 
5
Hamzah dkk, Mengelola Kecerdasan Dalam Pembelajaran 

(Jakarta: Bumu Aksara,2014), 100 
6
Munif Chotib, Alamsyah Said, Sekolah Anak-Anak Juara 

(Bandung: PT. Mizan Pustaka,2012), 83  
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Kemampuan adalah kepastian seorang indifidu 

untuk melakukan beragam tugas dalam suatu 

pekerjaan.
7
 Menurut Muhammad Zain dalam Milman 

Yusdi Mengartikan bahwa kemampuan adalah 

kesanggupan, kecerdasan, kekuatan kita berusaha 

sendiri. Sedangkan Anggit M. Sinaga dan Sri Hadiati 

mendefinisikan kemampuan sebagai suatu dasar 

seseorang yang dengan sendirinya berkaitan dengan 

pelaksanaan pekerjaan secara efektif atau sangat 

berhasil.
8
 

Berdasarkan paparan teori tersebut, dapat 

dianalisis bahwakecerdasan seseorang yang sangat 

terkait dengan kemampuan dasar dalam penalaran 

konsep-konsep abstrak dan bersifat logis adalah 

kecerdasan logis matematis. Namun berdasarkan 

observasi adanya hal yang berbeda tentang kondisi yang 

ada di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. Dari 

hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa pada saat 

pembelajaran ditemukan banyak siswa yang tidak bisa 

hafal rumus dengan benardan tepat. Dan ketika pelajar 

berlangsung ketika sang guru menyuruh menghafal 

mereka ada yg hafal ada juga yang tidak. 

Salah satu aspek kecerdasan seseorang yang 

sangat terkait dengan kemampuan dasar dalam 

penalaran konsep-konsep abstrak dan bersifat logis 

adalah kecerdasan logis matematis. Aspek-aspek yang 

                                                 
7
Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini, 

(Jakarta:Kencana Persada Media Group, 2015), 97 
8
Milman Yusdi, http://milmanyusdi.blogspot.com,Pengertian 

Kemampuan, diakses 29 Desember 

http://milmanyusdi.blogspot.com,pengertian/
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disebutkan dia atas merupakan karakteristik dari 

matematika sehingga kecerdasan logis matematis 

memiliki pengaruh pada pencapaain kemampuan 

menghafal yang merupakan dari kemampuan bagian 

dari matematika. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis tertarik 

untuk mengetahui lebih jauh tentang sejauh mana 

pengaruh kemampuan menghafal terhadap kemampuan 

menalar logis matematis. Sehingga peneliti mengambil 

judul penelitian, “ Pengaruh Kemampuan Menghafal 

Terhadap Kemampuan Menalar Logis Matematis Pada 

Materi Persegi  Di Kelas III Mi Ma’arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019.” 

 

B. Batasan Maslah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan 

yang dimaksud, maka peneliti memberikan batasan 

masalah. Permasalahan diangkat dalam peneliti ini 

difokuskan pada: 

a. Pengaruh  kemampuan menghafal rumus pelajaran 

matematika materi persegi  siswa kelas III  pada 

materi persegi MI Ma’arif Ngrupit Jenangan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

b. Pengaruh kemampuan menalar  logis matematis 

pelajaran matematika materi persegi  siswa kelas III  

pada materi persegi MI  Ma’arif Ngrupit Jenangan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

c. Pengaruh yang signifikan dari kemampuan 

menghafal rumus terhadap kemampuan menalar 

logis matematis siswa kelas III  pada materi persegi 
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MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah di uraikan di 

atas, maka dapat penulis uraikan rumusan masalah-

masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengaruh  kemampuan menghafal  rumus 

pelajaran matematika materi persegi  siswa kelas III  

pada materi persegi MI Ma’arif Ngrupit Jenangan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

b. Bagaimana pengaruh kemampuan menalar  logis 

matematis pelajaran matematika materi persegi  

siswa kelas III  pada materi persegi MI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

c. Adakah pengaruh yang signifikan dari kemampuan 

menghafal rumus terhadap kemampuan menalar 

logis matematis siswa kelas III  pada materi persegi 

MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019 

 

D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka dapat peneliti uraikan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaruh  kemampuan 

mengahafal pelajaran matematika materi persegi  

siswa kelas III  pada materi persegi MI Ma’arif 
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Ngrupit Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

b.  Untuk mengetahui  pengaruh kemampuan menalar  

logis matematis pelajaran matematika materi persegi  

siswa kelas III  pada materi persegi MI  Ma’arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

c. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari 

kemampuan menghafal terhadap kemampuan 

menalar logis matematis siswa kelas III  pada materi 

persegi MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memiliki 

kegunaan sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis  

Memperdalam konsep kemampuan 

menghafal dan logis matematis dalam materi 

pembelajaran persegi dan persegi panjang.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi Guru 

Diharapkan dapat menjadi bahan dan alat 

evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan 

proses pembelajaran bagi guru. 

b. Bagi Kepala Sekolah 

Diharapkan dapat menjadi rujukan atau 

sebagai masukan untuk program pembelajaran 

terutama dalam pembelajaran matematika agar 

lebih baik. 
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c. Bagi Lembaga SD/MI sederajad 

Diharapkan dapat menjadi bahan dan alat 

evaluasi untuk menerapkan kemampuan untuk 

meningkatkan logis matematis siswa disekolah. 

3. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai 

bahan awal dalam penelitian selanjudya yang 

lebih mendalam khususnya yang berkenaan 

dengan penelitian mengenai pengaruh 

kemampuan menghafal terhadap kemampuan 

menalar logis matematis. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Laporan hasil penelitian kuantitatif ini akan 

disusun menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, 

bagian inti dan bagian akhir. Sisrtematika pembahasan 

yang digunakan untuk mempermudah dan memberikan 

gambaran terhadap maksud yang terkan dung dalam 

skripsi ini terdiri dari lima bab yang berisis: 

Bab pertama merupakan gambaran umum untuk 

memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan laporan 

penelitian yang membahas pendahuluan yang meliputi 

latar belakan masalah. Rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan, bab pertama ini dimaksudkan untuk 

memudahkan dalam pemaparan data. 

Bab kedua adalah kajian pustaka, yang berisi 

tentang deskripsi telaah terdahulu, teori kerangka 

berfikir dan pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan 
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untuk memudahkan penelitian dalam menjawab 

hipotesis. 

Bab ketiga adalah metode penelitian, yang 

melitputi rencana penelitian, populasi dan sampel, 

instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data 

dan teknik analisis data. 

Bab keempat adalah merupakan uraian tentang 

gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, 

analisis data (pengujian hipotesis) serta interpretasidan 

pembahasan atas angka statistik. 

Bab kelima adalah penutup yang berisi 

kesimpulan dan saran. Bab di maksudkan agar pembaca 

dan penulis mudah dalam melihat inti hasil penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN  TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS  

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil telaah penelitian terdahulu yang dilakuakan 

penulis sebenarya yang ada kaitanya dengan variabel 

peneliti, antara lain: 

Karya Indri Yuniarti Mahasiswa UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Dengan Judul Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Menghafal Perkalian Dasar Sampai Dengan 10 X 10 

Dengan Metode Team Quiz Siswa Kelas II MI 

Sirojjudin Banyuwangi Bandongan Kabupaten 

Magelang Tahun Pelajaran 2013/2014.  Terdapat 

beberapa kesamaan antar peneliti yang diungkapkan di 

atas dengan peneliti yang akan dilakukan oleh penelitian 

kali ini. Yaitu terkait dengan variabelnya yaitu sama-

sama meneliti tentang kemampuan menghafal perkalian. 

Perbedaan variabelya yaitu penelitian dia atas 

tentang Meningkatkan Kemampuan Menghafal 

Perkalian Dasar Sampai Dengan 10 X 10 Dengan 

Metode Team Quiz Siswa sedangkan penelitian ini 

peneliti melakukan penelitian tentang  Pengaruh 

Kemampuan Menghafal Terhadap Kemampuan Menalar 
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Logis Matematis Pada Materi Menghitung Keliling, luas 

Persegi dan Persegi Panjang Di Kelas.
9
 

Karya Nururrohmah mahasiswa IAIN  

Tulungagung Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Jurusan Tadris Matematika Dengan Judul Pengaruh 

kecerdasan logis Matematis dan Motifasi Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas 

IX SMPN 1 Sumbergempol Tahun Ajaran 2016/2017. 

Terdapat beberapa kesamaan antara peneliti yang 

diungkapkan di atas dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti kali ini. Yaitu terkait dengan 

variabelnya yaitu sama sama meneliti tentang 

kecerdasan logis matematis. 

Perbedaan variabelnya yaitu penelitian di atas 

tentang Pengaruh kecerdasan logis Matematis dan 

Motifasi Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar 

Matematika sedangkan penelitian ini peneliti melakukan 

penelitian tentang Pengaruh Kemampuan Menghafal 

Terhadap Kemampuan Menalar Logis Matematis Pada 

Materi Perkalian.
10

 

 

 

                                                 
9
Indri Yuniarti “Upaya Meningkatkan Kemampuan Menghafal 

Perkalian Dasar Sampai Dengan 10 X 10 Dengan Metode Team Quiz 

Siswa Kelas II MI Sirojjudin Banyuwangi Bandongan Kabupaten 

Magelang Tahun Pelajaran 2013/2014” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2014), 5. 
10

Nurrohmah, “Pengaruh kecerdasan logis Matematis dan 

Motifasi Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas 

IX SMPN 1 Sumbergempol Tahun Ajaran 2016/2017” ,(Skripsi, IAIN  

Tulungagung, Tulungagung, 2017), 6. 
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B. Landasan Teori 

1. Kemampuan Menghafal 

a. Teori  Menghafal 

Kata menghafal dapat disebut juga sebagai 

memori, dimana apabila mempelajarinya maka 

membawa kita pada pisikologi kognitif, terutama 

pada model manusia sebagai pengolahan 

informasi. 

Secara singkat memori melewati tiga proses 

yaitu perekaman, penyimpanan dan pemanggilan. 

Perekaman (encoding) adalah pencatatan 

informasi melalui reseptor indera dan saraf 

internal. Peyimpanan (storege) yakni menentukan 

berapa lama informasi itu berada beserta kita baik 

dalam bentuk apa dan dimana. Peyimpanan ini 

bisa aktif atau pasif. Jika kita meyimpan secara 

aktif, bila kita menambahkan informasi tambahan. 

Mungkin secara pasif terjadi tanpa penambahan. 

Pemanggilan (retrieval), dalam bahasa sehari-hari 

mengingat lagi, adalah menggunakan informasi 

yang disimpan.
11

 Teori yang membalas tentang 

bagaiman sistem atau sistematika kerja memori 

yaitu dengan Teori Pengolahan Informasi. Secara 

singkat, teori ini menyatakan bahwa informasi 

mula-mula disimpan pada Sensori Strorage 

(gudang indrawi), kemudian masuk Short Team 

Memory (STM, memori jangka pendek); lalu 

                                                 
11

Jalaludin Rakhmad, Psikologi Komunikasi,Edisi Refisi,(Jakarta: 

Remaja Rosda Karya,2005),62 
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dilupakan ataudikoding untuk dimasukkan ke 

dalam Long Them Memori (LTM, memori jangka 

panjang). Otak dianalogikan dengan 

komputer.Sensory Storege lebih merupakan 

proses perceptual dari pada memori. 

Ada dua macam memori: memori ikonis 

untuk materi yang kita peroleh secara visual, dan 

memori ekosis untuk materi yang masuk secara 

auditif (melalui pendengaran). Penyimpanan di 

sini berlangsung cepat, hanya berlangsung 

sepersepuluh sampai seperempat detik. Sensory 

Storage-lah yang menyebabkan kita melihat 

rangkaian gambar seperti bergerak, ketika kita 

menonton film. 

Supaya dapat diingat informasi ini harus di 

sandi (encoded) dan masuk pada Shot Term 

Memory.inipun berlangsung  singkat. Yang perlu 

diingat adalah bahwa tahapan memori ini adalah 

tidak terlepas dari sudut pandang pisikologi, hal 

ini sesuai ungkapan Herman Ebinghaus yang 

dikutip oleh Donald J Fos dalam bukunya yang 

berjudul Psykolinguistik: “The Study of memori 

has been area of active interest to psykology” 

(belajar tentang memori sudah jadi bagian dan 

menarik perhatian pada pisikologi)”.
12

 

Bila informasi ini berhasil dipertahankan 

STM, ia akan masuk LTM. Inilah yang umumya 

                                                 
12

Donald J Foss dan David T.Hakes, Psycolinguistics An 

Introuduction to the Psychology of Language, (London, Prentice Hall, 

1978),133 
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kita kenal sebagai ingatan. LTM meliputi periode 

penyimpanan informasi sejak semenit sampai 

seumur hidup. Kita dapat memasukkan informasi 

dari STM ke LTM dengan (membagi 

beberapa”chunk”). Rehearsals (mengaktifkan 

STM untuk waktu yang lama dengan 

mengulangya), chustering (mengelompokkan 

dalam konsep-konsep) atau me thod of loci 

(menvisualisasikan dalam benak kita materi yang 

harus kita ingat).
13

 

b. Pengertian Kemampuan Menghafal 

Dalam proses pembelajaran di sekolah 

kemampuan yang dimiliki oleh setiap peserta 

didik itu dapat digunakan untuk mengetahui 

bagaimana tingkat perkembanganya. Adapun 

kemampuan berasal dari kata “mampu” yang 

mempuyai arti dapat atau bisa. Kemampuan 

adalah kapasitas seorang individu untuk 

melakukan beragam tugas dalam suatu 

pekerjaan.
14

 

Menurut Albert Einsten, tokok sains dengan 

kemampuan intelektual yang sangat tinggi. 

Kemampuan intelektual adaah kemampuan  yang 

dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas 

                                                 
13

Jalaludin Rakhmad, Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi, 

(Jakarta: Remaja Rosdakarya,2005),63 
14

Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini, (Jakarta: 

Kencana Persada Media Group, 2011), 97 



15 

 

 

 

mental berfikir, menalar, dan memecahkan 

masalah.
15

 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan adalah 

kesanggupan atau kecakapan seorang indifidu 

dalam menguasai suatu keahlian dan digunakan 

untuk mengerjakan beragam tugas dalam suatu 

pekerjaan 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata 

menghafal berasal dari kata hafal yang artiya telah 

masuk dalam ingatan tentang pelajaran atau dapat 

mengucapkan diluar kepala tanpa melihat buku 

atau catatan lain. Kemudian mendapat awalan  

me-  menjadi menghafal yang artiya adalah 

berusaha meresapkan kedalam pikiran agar selalu 

ingat .
16

 

Kata menghafal dapat disebut juga sebagai 

memori dimana apabila mempelajariya maka 

membawa seseorang pada psikologi kognitif, 

terutama bagi manusia sebagai pengolah 

informasi. Secara singkat memori melewati tiga 

proses yaitu perekaman, peyimpanan, dan 

pemanggilan.
17
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Wikipedia, Motivasi. 

http://id.wikipedia.org/wiki/kemampuan.diaksespada tanggal 28 Januari 

2019 
16

Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: 

Amelia,2003), 318. 
17
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Menurut Kuswana menghafal artinya 

mendapatkan kembali atau pengembalian 

pengetahuan relevan yang tersimpan dari memori 

jangka panjang.
18

 

Menurut Bobbi menghafal adalah proses 

meyimpan data ke memori otak. Pikiran 

menyimpan segala sesuatu yang dilihat, didengar, 

dan dirasakan. Artinya manusia memiliki memori 

yang sempurna, sedangkan kemampuan 

menghafal adalah kemampuan manusia dalam 

berfikir, menganalisa, berimajinasi, dan 

meyimpan informasi. Serta mengeluarkan atau 

memanggil informasi tersebut kembali.
19

 

Kemampuan dalam menghafal adalah 

kesanggupan atau kecakapan seseorang individu 

dalam menguasai suatu keahlian dan digunakan 

untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu 

pekerjaan dengan menghafal yakni mengucapkan 

di luar kepala tanpa melihat buku atau catatan lain 

daam pengajaran pelajaran tersebut. 

c. Indikator Kemampuan Menghafal 

Menghafal  adalah  sebuah  usaha  aktif  

agar  dapat  memasukkan informasi  kedalam  

otak.  Menurut  kuswana  menghafal  adalah  

mendapat kembali  pengetahuan  yang  relevan  

                                                 
18

Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Kognitif: Perkembangan 

Ragam Berfikir, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 115. 
19

Bobbi De Poter, et. Al.,Quantum Teaching, (Bandung: Kaifa, 

2007), 168. 
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dan  tersimpan  di  memori  jangja panjang.
20

 

Kemampuan  menghafal  juga  diartikan  sebagai  

kemampuan untuk  memindahkan  bahan  bacaan  

atau  objek  kedalam  ingatan (encoding),  

menyimpan  di  dalam  memori  (storage)  dan  

pengungkapan kembali pokok bahasan yang ada 

dalam memeori (retrival).
21

 

Menghafal  juga  dapat  dikatakan  suatu  

kegiatan  menyerap informasi  kedalam  otak  

yang  dapat  digunakan  dalam  jangka  panjang.
22

 

Dalam  proses  menghafal,  siswa  dihadapkan  

pada  materi  yang  biasanya disajikan  dalam  

bentuk  verbal  (bentuk  bahasa)  yang  memiliki  

arti. Misalnya huruf abjad, bahasa, kata dan 

bilangan.  Dalam proses tersebut siswa sangat 

terbantu dalam menghafal.
23

 

Perlu  diketahui  otak  manusia  terbagi  dari  

3  bagian  yaitu  otak kanan,  otak  kiri  dan  otak  

tengah.  Sementar  itu,  kemampuan  untuk 

mengingat  dan  menghafal  dikerjakan  oleh  otak  

kiri.  Menghafal  adalah sebuah  usaha  yang  aktif  

                                                 
20

Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Kognitif Perkembangan 

Ragam Berpikir, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2012), 115. 
21

Sa’dullah, Cara Cepat Menghafal Al-Quran, (Jakarta: Gema 

Insani, 2008),49. 
22

Aji Indianto S, Kiat-Kiat Mempertajam Daya Ingat Hafalan 

Pelajaran, (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), 11 
23

Ws Winkle, Psikologi Pengajaran, (Jakarta: PT Gramedia, 

2004), cet V88. 
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agar  dapat  memasukkan  informasi  ke  dalam 

otak.
24

 

Ranak koknitif adalah menghafal ranah 

yang mencakup kegiatan mental (otak).
25

 Menurut 

Bloom, segala upaya yang menyangkut aktifitas 

otak adalah termasuk ranak kognitif. Ranah 

kognitif berhubungan dengan kemampuan 

berfikir, termasuk di dalamnya kemampuan 

menghafal. di dalam Taksonomi Bolm juga 

dijelaskna indikator menghafal termasuk di dalam 

C1 yang diantaraya adalah mendevinisikan, 

mendiskripsikan, mengidentifikasi, mendaftar, 

menyebutkan, mengingat, menyimpulkan, 

mencatat, menceritakan, mengulang, dan 

menggaris bawahi.
26

 

Kuswana menjelaskan bahwa perilaku yang 

harus ditunjukkan pada ranah kognitif adalah:
27

 

1. Kelancaran, menghasilkan sejumlah besar 

gagasan 

2. Fleksibel, bisa mengubah kategori 

3. Orisinalitas, mampu dengan pikiran yang unik. 

4. Elaborasi, bisa mengambil satu ide dan 

menambahkanya. 

                                                 
24

Chatrine Syarif, Menjadi Pintar dengan Otak 

Tengah,(Yogyakarta: PT Buku Kuta, 2010), 111-112. 
25

Winkle. WS, Pisikologi Pengajaran, (Jakarta: 

PT.Gramedia,2007), 22 
26

Burhan Nugiantoro, Dasar- Dasar Pengembangan Kurikulum 

Sekolah, (Yogyakarta:BPEE,1988) 42 
27

Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Koknitif: Perkembangan 

Ragam Berfikir,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012),114 
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Sedangkan menurut Kennet cara untuk 

mengukur kemampuan menghafal sebagai 

berikut:
28

 

1. Recall merupakan upaya untuk mengingat 

kembali apa yang diinginya. 

2. Recognation merupakan upaya untuk 

mengingat kembali apa yang pernah dipelajari. 

3. Relearning merupakan upaya untuk 

mempelajari kembali suatu materi untuk 

keswkian kalinya. 

Adapun indikator keberhasilan peserta didik 

dalam menghafal pelajara matematika dalam 

materi persegi peneliti merumuskan sendiri 

sebagai berikut:  

1. Mampu mendiskripsikan : siswa dapat 

memaparkan atau menggambarkan dengan 

kata-kata secara jelas dan terperinci dalam 

pelajaran matematika materi persegi 

2. Mampu mengidentifikasi : siswa dapat 

menentukan rumus yang tepat  pada soal 

materi persegi dalam pelajaran matematika  

3. Mampu mengingat : siswa dapat mengingat 

kembali materi atau rumus yang sudah 

diajarkan dalam pembelajaran matematika 

materi persegi 

                                                 
28

Suroso ,Smart Brain: Metode Menghafal Cepat dan 

Meningkatkan Ketajaman Memori,(SIC,2004), 108-109. 
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4. Mampu mengulang : siswa dapat mempelajari 

kembali pelajaran matematika yang sudah 

diajarkan dalam materi persegi 

Dari  definisi  diatas  maka  dapat  

disimpulkan  kemampuan menghafal  adalah  

kesanggupan  seseorang  dalam  menguasai  suatu 

keahlian  yang  digunakan  untuk  mengerjakan  

berbagai  macam  tugas dalam  suatu  pekerjaan  

dan  diucapkan  diluar  kepala  tanpa  melihat  

buku atau catatan dari pembelajarn tersebut. 

d. Manfaat Menghafal Bagi Siswa 

1. Hafalan mempunyai pengaruh besar terhadap 

keilmuan seseorang.  

2. Orang yang mempunyai kekuatan untuk 

memperdalam pemahaman dan 

pengembangan pemikiran secra lebih luas.  

3. Dengan menghafal pelajaran, seseorang bisa 

langsung menarik kembali ilmu setiap saat, 

dimanapun, dan kapanpun.  

4. Siswa yang hafal dapat menangkap dengan 

cepat pelajaran yang diajarkan, apalagi kalau 

hubungannya denga teori matematika, IPA, al-

quran hadist, bahasa inggris dan sebagainya.  

5.  Aspek hafalan memegan peranan penting 

untuk mengendapkan ilmu dan 

mengristalkannya dalam pikiran dan hati.  

6. Alam konteks PAKEM hafalan menjadi 

pondasi utama dalam mengadakan 

komunikasi interaktive dalam bentuk diskusi, 

debat, dan sebagainya 
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7. Dapat membantu penguasaan, pemeliharaan 

dan pengembangan ilmu. Pelajar yang cerdas 

serta mampu memahami pelajaran dengan 

cepat. Seringkali, kegagalan yang dialami para 

pelajar yang cerdas disebabkan oleh sikap 

menggantungkan pada pemahaman tanpa 

adanya hafalan.  

8. Dengan model hafalan, pemahaman bisa 

dibangun dan analisis bisa dikembangkan 

dengan akurat dan intensif
29

 

 

2. Kemampuan Menalar Logis Matematis 

a. Pengertian Penalaran 

Manusia pada hakikatnya merupakan 

makhluk yang berfikir, merasa, bersikap dan 

bertindak. Sikap dan tindakannya yang besumber 

pada pengetahuan yang didapatkan melalui 

kegiatan merasa atau berfikir dalam menarik 

suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan 

merupakan suatu penalaran.
30

 

Penalaran merupakan konsep yang paling 

umum menunjuk pada salah satu proses 

pemikiran untuk sampai pada suatu kesimpulan 

sebagai pernyataan baru dari beberapaperyataan 

lain yang diketahui. Pernyataan itu sendiri terdiri 

atas pengertian-pengertian sebagai unsurnya 

                                                 
29

Jamal Ma’mur Asmani, Tujuh Tips Aplikasi PAKEM( 

Jogjakarta:Diva Press,2011) 128 
30

Jujun S. Suriasumantri, Filsafata Ilmu Sebuah Pengantar 

Populer, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017), hal 42. 
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yang antara pengertian satu dengan yang lain ada 

batas-batas tertentu untuk menghindarkan 

kekaburan arti.
31

 

Keraf mengartikan penalaran sebagai 

proses berfikir dan berusaha menghubung-

hubungkan fakta-fakta atau evidensi-evidensi 

yang diketahui menuju kepada suatu 

kesimpulan.
32

 Penalaran adalah suatu proses 

penarikan kesimpulan dari satu atau lebih 

proporsi.
33

 

R.G Soekadijo mengartikan penalaran 

sebagi proses berfikir dengan bertolak dari indera 

atau obserfasi empirik berdasarkan sejumlah 

proporsisi yang diketahui ataudianggap benar, 

lalu orang menyimpulkan sebuah proporsi baru 

yang sebelumnya tidak diketahui.
34

 Lithner  

mendefinisikan penalaran sebagai pemikiran 

yang diadopsi untuk menghasilkan peryataan dan 

mencapai kesimpulan pada pemecahan masalah 

yang tidak selalu didasarkan pada logika formal 

sehingga tidak terbatas pada bukti.
35
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Surajiyo, Dasar-dasar Logika, (Jakarta PT Bumi Aksara,2006), 

hal 20 
32

Fajar Shadiq, Pembelajaran Matematika: Cara Meningkatkan 

Kemampuan Berfikir Siswa, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2014) hal 42 
33

Surajiyo, Filsafat  Ilmu  dan Perkembangan di  Indonesia, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal 122 
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R.G. Soekardijo, Logika Dasar , (Jakarta: PT Gramedia, 1999), 

hal 6 
35

Citra Dewi Rosita, Kemampuan Penalaran dan Komunikasi 

Matematis: Apa, Mengapa dan Bagaiman Ditingkatkan Pada 

Mahasiswa.(Jurnal EUCLID, ISSN 2355-17101, vol.1, No.1, pp.1-59  
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Shutter dan Pierce mendefinisikan 

penalaran sebagai proses pencapaian kesimpulan 

logis berdasarkanfakta dan sumber yang relevan. 

Sedangkan menurut Galloti penalaran adalah 

pentransformasian yang diberikan dalam urutan 

tertentu untuk menjangkau kesimpulan.
36

 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa penalaran merupakan 

kegiatan, proses atau aktifitas berfikir untuk 

menarik kesimpulan atau membuat suatu 

peryataan yang diketahui sebelumnya. 

b. Kemampuan Menalar Matematika 

Gandner, et al mengungkapkan bahwa 

penalaran matematis adalah kemampuan 

menganalisis, menggeneralisasis, mensintesis, 

mengintegrasikan, memberikan alasan yang tepat 

dan menyelesaikan masalah tidak rutin.
37

 

Turmudi mengatakan bahwa kemampuan 

penalaran matematis merupakan suatu kebiasaan 

lain yang harus dikembangkan secara konsisten 

menggunakan berbagai macam konteks, 

                                                                                                   
Prodi PendidikanMatematika Unswagati Cirebon) hal. 33 dalam 

http://fkipunswagati.ac.id/ejournal/index.php/euclid/article/viewFile/2/1  

diakses pada tanggal 16 Mei2019 
36

Topic offirstson, Aktifitas Pembelajaran Matematika Melalui 

Inkuiri Berbantu Software Cinderella, (Yogyakarta:CV Budi 

Utama,2012), hal 41 
37

Karunia Eka Lestari dan Mukhammad Ridwan Yudanegara, 

Penelitian  Pendidikan Matematika, (Bandung: PT Refika Arditama, 

2015), hal 82 
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mengenal penalaran dan aspek-aspek 

fundamental dalam matematika.
38

 

Menurut NCTM kemampuan bernalar 

berperan matematis merupakan suatu 

kebiasaanberfikir, dan layaknya suatu kebiasaan, 

maka penalaran semestinya menjadi bagian yang 

konsisten dalam setiap pengalaman-pengalaman 

matematis siswa.
39

 

Penalaran dalam pembelajaran matematika 

dibutuhkan untuk menentukan apakah suatu 

argumen matematika benar atau salah, selain itu 

juga dipakai untuk membangun suatu argumen 

matematika. Dalam kegiatan pembelajaran 

disekolah yang diperlukan siswa melalui 

pelajaran matematika adalah menata nalar siswa. 

Jika penataan nalar siswa baik maka dapat 

menumbuhkan kebiasaan menalar. 

Ada berapa indikator dalam  penalaran 

matematis dalam dokumen Peraturan Dirjen 

Dikdasmen No.56/C/2004 Depdiknas 

Diantaranya:
40

 

a. Menyajikan pernyataan matematika secara 

lisan, tertulis, gambar, diagram. 

b. Mengajukan dugaan (conjekture) 

                                                 
38

Tina Sri Sumartini, Peningkatan Kemampuan Penalaran 

Matematis Siswa Melalui Pembelajaran Berbasisi Masalah, (Jurnal 

Pendidikan Matematika Siswa Volume 5, Nomer 1, ISSN 2086-4299), 

Hal 2 diakses 16 Mei 2019 
39

Citra DWI Rosita, Kemampuan Penalaran Dan Komunikasi 

Matematis..., hal .39 
40
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c. Melakukan manipulasi matematika 

d. Menyusun bukti, memberikan alasan atau 

bukti terhadap kebenaran solusi 

e. Menarik kesimpulan dari pernyataan. 

f. Memeriksa kesahihan suatu argument. 

g. Menentukan ppola atau sifat dari gejala2 

matematis untuk membuat generalisasi. 

Indikator kemampuan penalaran 

matematis menurut Sumarno yaitu :
41

 

a. Menarik kesimpulan logis 

b. Memberikan penjelasan dengan model, fakta, 

sifat-sifat dan hubungan. 

c. Memperkirakan jawaban dan proses solusi. 

d. Menggunakan pola dan hubungan untuk 

menganalisisn situasi atau membuat analogi 

dan generalisasi. 

e. Menyusun dan menguji konjektur. 

f. Membuat coubnter example (kontra contoh) 

g. Mengikuti aturan inferensi dan memeriksa 

validitas argumen. 

h. Menyususun argumen yang valid. 

i. Menyusun pembuktian langsung, tidak 

langsung dan menggunakan induksi 

matematika. 

Dalam penelitian, peneliti menggunakan 

beberapa indikator dan dokumen Peraturan 

                                                 
41

Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Yudhanegara, 

Penelitian........,hal 82 
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Dirjen Dikdasmen No.56/C/2004 Depdiknas 

dengan alasan karena menyesuaikan dengan 

instrumen penelitian, tahapan pada pemecahan 

masalah dan matematika yang digunakan. 

Adapun indikator penalaran matematis sebagai 

berikut: 

a. Mengajukan dugaan (conjekture) 

b. Melakukan manipulasi matematika. 

c. Menyusun bukti, memberikan alasan atau 

bukti terhadap kebenaran solusi. 

d. Menarik kesimpulan dari pernyataan. 

e. Memeriksa kesahihan suatu argumen. 

c. Pengertian Kecerdasan logis matemtis 

Kecerdasan  berasal  dari  kata  dasar  

cerdas.  Dalam  kamus  besar bahasa Indonesia,  

cerdas  memiliki  arti  sempurna  perkembangan  

akal  budinya  untuk berpikir  dan  mengerti  

akan  suatu  hal.
42

 Dalam  bahasa  Indonesia,  

kecerdasan disamakan  juga  dengan  kata  

inteligensi.  Purwanto  mengemukakan  bahwa 

inteligensi  adalah  kemampuan  yang  dibawa  

sejak  lahir,  yang  memungkinkan seseorang 

berbuat sesuatu dengan cara yang tertentu.
43

 

                                                 
42

Kemdiknas,  “Kamus  Besar  Bakasa  Indonesia”  dalam  

http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, diakses 22 Februari 

2019 
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M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT 

REMAJA ROSDAKARYA 

2013), hal 151 
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Kecerdasan merupakan alat untuk belajar, 

untuk menyelesaikan masalah, dan menciptakan 

semua hal yang dapat dimanfaatkan manusia. 

Kecerdasan dapat berkembang  dari  luar  

individu  dan  meningkat  melaluiinteraksi  

dengan  orang lain.
44

 Pada dasarnya manusia 

memiliki kecerdasan yang berasal dari dalam 

diri, namun  kecerdasan  itu  dapat  berkembang  

seiring  interaksi  individu  dengan lingkungan 

maupun alam sekitar, orang tua, teman da 

pengalaman yang dimiliki oleh individu tersebut. 

Feldam  mendefinisikan  kecerdasan  

sebagai  kemampuan  memahami  dunia, berpikir  

secara  rasional,  dan  menggunakan  sumber-

sumber  secara  efektif  pada  saat dihadapkan  

dengan  tantangan.
45

Dalam  pengertian  ini,  

kecerdasan  berkaitan  dengan penalaran  logis  

menggunakan  akal  pikiran  sehingga  mampu  

bertahan  dengan memanfaatkan  segala  sumber,  

sarana,  dan  prasarana  yang  ada.  Sebagai  

contoh seorang  siswa  diberikan  tugas  

menyelesaikan  soal  yang  sulit.  Untuk  

mengerjakan soal  tersebut,  siswa  ini  

menggunakan  kecerdasannya  seperti  

pikirannya, pengetahuannya,  daya  ingatnya,  

dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  sumber  

                                                 
44

Purwa Atmaja Prawira,  Psikologi Pendidikan dalam Perspektif 

Baru, (Jogjakarta: ArRuz Media, 2012), hal. 151 
45

Hamzah  B.Uno,  Orientasi  Baru  Dalam  Psikologi  

Pembelajaran,  (Jakarta:PT  Bumi Aksara,2012), hal. 58 
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yang ada  seperti  membaca  buku  paket,  

mencari  soal-soal  yang  serupa  sehingga  

dengan demikian ia menjadi mudah dalam 

menyelesaikan soal tersebut. Dari contoh 

tersebut, kecerdasan akan membawa seseorang 

untuk berfikir secara rasional. 

Penelitian  terdahulu  menyebutkan  

bahwa  kecerdasan  yang  mempengaruhi 

keberhasilan  manusia  adalah  kecerdasan  

intelektualnya.  Namun  seiring perkembangan  

zaman,  berbagai  penelitian  mengungkap  

bahwa  ada  beberapa kecerdasan  lain  yang  

yang  turut  memberikan  kontribusi  terhadap  

kesuksesan seseorang,  beberapa  di  antaranya  

adalah  kecerdasan  emosioal  dan  kecerdasan 

spiritual.  Penelitian  dewasa  ini  menyebutkan  

bahwa  kecerdasan  yang  dimiliki manusia  

bukan  hanya  merupakan  faktor  bawaan  lahir  

namun  dapat  berkembang akibat interaksi 

dengan lingkungan. Menurut Suharsono, 

membekali anak dengan IQ tinggi saja tidak 

dapat menjamin anak bisa hidup sukses. IQ 

tinggi belum tentu dapat mengakomodasi untuk 

mengenal dan memahami diri sendiri dan 

sesamanya. Dengan demikian  IQ haruslah 

diiringi dengan kecerdasan-kecerdasan lain 

dalam porsi  yang seimbang.
46
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Purwa Atmaja Prawira,  Psikologi Pendidikan dalam Perspektif 

Baru, (Jogjakarta: ArRuz Media, 2012), hal.151 



29 

 

 

 

Tes  IQ  (Intelligence  Quotient)  bukanlah  

satu-satunya  tes  untuk  mengukur tingkat 

kecerdasan seseorang. Howard Gardner seorang 

profesor psikologi di Harvard University 

mengemukakan bahwa  ada delapan kecerdasan  

yang terdapat  dalam diri manusia.  Kedelapan  

tipe  kecerdasan  tersebut  adalah  kecerdasan  

bahasa,  kecerdasan logis  matematis,  

kecerdasan  spasial,  kecerdasan  kinestetik  

jasmani,  kecerdasan musikal, kecerdaan 

interpersonal, kecerdasan intrapersonal dan 

kecerdasan naturalis.
47

 

Namun pada penelitian ini akan 

mengambil salah satu dari delapan kecerdasan 

majemuk yang tersebut di atas yang akan 

dijadikan variabel dalam penelitian, yaitu 

kecerdasan  logis  matematis  dan  pengaruhnya  

terhadap  hasil  belajar  matematika. Kecerdasan 

logis matematis menuntut seseorang berfikir 

secara logis, linier, teratur, mampu berhitung 

serta menalar.
48

 Kecerdasan ini sering 

menitikberatkan otak bagian kiri. Karena cara 

kerjanya yang melibatkan otak kiri, maka 

kecerdasan ini dianggap penting dalam 

pembelajaran matematika. 

                                                 
47

Slameto,  Belajar  dan  Faktor-faktor  yang  

Mempengaruhinya,  (Jakarta:  PT  Rineka  Cipta, 2010), hal. 110-116 

Nini  Subini,  Mengatasi  Kesulitan  Belajar  Pada  Anak,  

(Jogjakarta:  Javalitera,  2011), hal.73 
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Kecerdasan  logis  matematis  adalah  

kemampuan  untuk  menangani  bilangan dan 

perhitungan, pola dan pemikiran logis dan 

ilmiah. Hubungan antara matematika dan  logika  

adalah  bahwa  keduanya  secara  ketat  

mengikuti  hukum  dasar.  Ada konsistensi  

dalam  pemikiran  logis.  Filsuf  Yunani  

Aristotle  mungkin  adalah  yang pertama  kali  

mengidentifikasikan  dan  memformalkan  

hukum  logika.  Hukum  ini menjelaskan  

bagaimana  argumentasi  disusun,  bukti  dan  

syarat  dinyatakan  dan kesimpulan dibuat.
49

 

Kecerdasan  logis  matematis  memuat  

kemampuan  seseorang  dalam  berpikir secara  

induktif  dan  deduktif,  berpikir  menurut  

logika,  memahami  dan  menganalisis pola  

angka-angka  serta  memecahkan  masalah  

dengan  menggunakan  kemampuan berpikir.
50

 

Proses berfikir deduktif yaitu berfikir dari hal 

yang besar (umum) ke hal-hal yang  lebih  kecil  

(khusus).  Sementara  proses  berfikir  induktif  

yaitu  berfikir  dari  hal khusus ke hal yang lebih 

umum. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, 

dapat disimpulkan bahwa  kecerdasan logis  

matematis  merupakan  kemampuan  seseorang  

dalam  menghitung,  mengukur, menggunakan  

                                                 
49

May  Lwin,  dkk,  How  To  Multiply  Your  Child’s  

Intelligence,  (Yogyakarta:  PT.  INDEKS, 2008), hal 43 
50

Hamzah B. Uno, Nurdin Mohamad, Belajar …,hal 243 
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angka-angka,  memecahkan  soal-soal  

matematis,  berpikir  secara deduktif dan 

induktif, serta membuat pola-pola dan hubungan-

hubungan  yang logis dalam kehidupan sehari-

hari. 

Peserta  didik  dengan  kecerdasan  

matematika  logika  tinggi,  cenderung 

menyenangi kegiatan menganalisis dan 

mempelajari sebab akibat terjadinya sesuatu. Ia  

menyenangi  berpikir  secara  konseptual,  

misalnya  menyusun  hipotesis  dan mengadakan  

kategorisasi  dan  klasifikasi  terhadap  apa  yang  

dihadapinya.  Peserta didik semacam ini 

cenderung menyukai aktivitas berhitung dan 

memiliki kecepatan tinggi dalam menyelesaikan 

probem matematika.
51

 Peserta didik dengan 

kecerdasan logis matematis tinggi akan mampu 

membuat klasifikasi tentang informasi-informasi, 

membadingkan  informasi  dan  strategi  untuk  

memecahkan  masalah  dengan  tepat, mengolah 

bilangan-bilangan dan menggunakan pemikiran 

induktif maupun deduktif dalam memecahkan 

masalah.
52

 

                                                 
51

Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan …, hal. 153 
52

Wardatul Hasanah, Tatag Yuli Eko Siswono,  Kecerdasan 

Logis-Matematis Siswa Dalam Memecahkan  Masalah  Matematika  

Pada  Materi  Komposisi  Fungsi,Jurnal,  

http://server2.docfoc.com/uploads/Z2015/12/04/Bpjsojm3tF/7228fbb3da

420b0ae193d8ce5510f743.pdf, diakses pada 25 Februari 2019 
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Kelebihan yang dimiliki oleh orang 

dengan kecerdasan logis matematis tinggi, yaitu  

bahwa  dia  akan  senang  berkutat  dengan  

rumus  serta  pola-pola  abstrak.  Akan tetapi, 

tidak hanya pada bilangan matematika, namun 

juga meningkat pada kegiatan yang  bersifat  

analitis  dan  konseptual.  Menganalisis  yaitu  

menganalisis  suatu permasalahan,  

menghubungkan  sebab  akibat,  serta  berusaha  

menyelesaikan permasalahan  tersebut.  

Sedangkan  berpikir  secara  konseptual  yaitu  

contohnya menyusun  hipotesis  dan  

mengadakan  kategorisasi  serta  mengklarifikasi  

terhadap suatu persoalan yang sedang dihadapi. 

Pembelajaran  logis  matematis  di  

sekolah  dapat  dikembangkan  dengan  baik, jika  

guru  memiliki  komitmen  untuk  menerapkan  

pembelajaran  yang  bertujuan mengembangkan  

kecerdasan  logis  matematis  tersebut.  Salah  

satu  cara  yang  dapat ditempuh adalah dengan 

membangun diskusi dengan siswa tentang 

berbagai kesulitan yang  mereka  hadapi  dalam  

belajar  matematika.  Diskusi  tersebut  bukan  

saja  dapat memberikan masukan kapada guru 

tentang strategi apa yang paling tepat diterapkan 

dalam pembelajaran, teteapi juga guru dapat 
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melihat berbagai konsep atau topik yang perlu 

dioptimalkan kepada siswa. 
53

 

Berikut  ini  mengapa  alasan  kecerdasan  

logis  matematis  seharusnya  menjadi bagian 

penting bagi kehidupan sehari-hari: 

1. Meningkatkan logika dan memperkuat 

ketrampilan berpikir. 

2. Menemukan cara kerja pola dan hubungan 

3. Meningkatkan pengertian bilangan 

4. Mengembangkan ketrampilan memecahkan 

masalah 

5. Memperbaiki kemampuan untuk 

mengklasifikasikan dan pengelompokan 

d. Meningkatkan daya ingat  

Beberapa  kegiatan  untuk  meningkatkan  

kecerdasan  matematis  anak  yang dapat  

dilakukan  adalah  dengan  cara  mempraktikan  

dan  mengerjakan  soal-soal matematika,  

mencari  suatu  pola,  melakukan  percobaan  dan  

mengembangkan pengertian mengenai sains 

menggunakan computer, bermain logika dan 

strategi. 

Berdasaran  uraian  di  atas,  dapat  

disimpulkan  bahwa  kecerdasan  logis matematis 

sangat penting. Dimana kecerdasan tersebut 

dapat membantu anak dalam proses belajar 

mengajar. Kecerdasan menggunakan logika 

                                                 
53

Hamzah  B.  uno,  Masri  Kuadrat  Umar,  Mengelola  

Kecerdasan  Dalam  Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal 

102 
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dapat membantu sesorang dalam mengerjakan 

banyak hal mulai dari matematika, ilmu 

pengetahuan komputer, mengacak kata dan 

memecahkan berbagai masalah. 

e. Indikator kemampuan menalar logis matematis 

1. Menunjukkan pemahaman masalah 

 Yaitu siswa mampu menuliskan informasi 

yang ada di soal, menulis apa yang diketahui 

dan ditanyakan pada soal. 

2. Menyusun rencana pemecahan masalah 

 Yaitu siswa mampu menuliskan rencana 

pemecahan masalah. 

3. Melaksanakan rencana pemecahan masalaah  

 Yaitu siswa mampu mengecek kembali hasil 

pemecahan masalah. 

4. Mengecek kembali hasil pemecahan masalah. 

 Yaitu siwa tidak mampu menuliskan cara 

lain.
54

 

f. Ciri –ciri kecerdasn Logis Matematis  

Kecerdsan logis mtemtika mempuyai 

karakteristik atau ciri-ciri yang dapat 

membedakan  dengn jenis-jenis kecerdasan 

lainya. Beberapa ciri-ciri kecerdasan logis 

matematis yang menonjol yaitu : 

a. Mampu mengolah angka 

b. Mampu berfikir berdasarkan logika 

c. Menyukai keteraturn 

                                                 
54

Kurnia Hendra Wijaya, Sudarmin, UNNES Journal Of 

Matematic Education Research, 5 vol 2 tahun 2016 hal 122. 
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d. Menyukai pola hubungan tertentu 

e. Mmpu berhitung menlar 

f. Mmpu memecahkan masalah secara rasional 

g. Berfikir secra matematis 

Pandangan  lain  yang  mengatakan  

mengenai  ciri-ciri kecerdasan logis matematis 

yaitu:
55

 

a. Suka mencari penyelesaian suatu masalah 

b. Mempu memikirkan dan menuyusun solusi 

dengan urutan logis 

c.  Menunjukkan minat yang besar terhadap 

analogi dan silogisme 

d. Menyukai aktivitas yang melibtklan angka, 

urutan, pengukuran dan perkiraan 

e.  Dapat mengerti pola bilangan 

f.  Mampu melakukan proses berpikir deduktif 

dan induktif 

Pendapat-pendapat  di  atas  secara  

umum  memberikan  gambaran  tentangberbagai  

kemampuan,  pola  pikir,  perkembangan  karir,  

serta  kegemaran  dari  orangorang yang 

memiliki kecerdasan logika-matematika. 
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Moch. Masykur, Abdul Halim Fathani, Mathematical 

Intelligence : Cara Cerdas  

Melatih Otak dan Menanggulangi Kesulitan Belajar, (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2008), hal 157 
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3. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah 

pustaka yang sudah ada, maka dapat dikembangkan 

menjadi kerangka berfikir.Dimana kemampuan 

menghafal terhadap kemampuan menalar logis 

matematis. Kerangka berfikir dalam penelitian ini: 

1. Jika kemampuan menghafal siswa tercapai 

dengan baik maka kemampuan menalar logis 

matematis meningkat dengan baik. 

2. Jika kemampuam menghafl siswa tidak tercapai 

dengan baik maka kemampuan menalar logis 

matematis tidak meningkat dengan baik. 

 

4. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis penelitian merupakan suatu 

jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian 

sapai terbukti datanya terkumpul. Hipotesis adalah 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Diamana rumusan asalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertayaan yang 

diberikan , baru didasarkan pada teori yang relevan 

belum dinyatakan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh dari pengumpulan data.
56

 Berdasarkan 

landasanteori dan kerangka berfikir diatas maka 

selanjutya dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

                                                 
56

Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif Kualitatif, (Bandung: Alfabeta 2017), 159 
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Ada Pengaruh Kemampuan Menghafal 

Terhadap Kemampuan Menalar Logis 

Matematis Pada Materi Menghitung Kelilng, 

Luas Persegi dan Pesegi Panjang  Di Kelas III 

A dan B Mi Ma’arif Ngrupit Jenangan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Berangkat dari kerangka berfikir tersebut 

maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai 

berikut : 

Ha                :  Ada pengaruh yang signifikan antara 

kemampuan menghafal terhadap 

kemampuan menalar logis matematis pada 

materi  persegi di kelas III Mi Ma’arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019 

Ho                :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

kemampuan menghafal terhadap 

kemampuan menalar logis matematis pada 

materi persegi di kelas III Mi Ma’arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Metode  penelitian pada dasarya merupakan cara-

cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif, yang bersifat pengaruh 

yang menghubungkan dua variabel. Variabel penelitian 

adalah segala sesustu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga di 

peroleh informasitentang hal tersebut, kemudian di tarik 

kesimpulanya.
57

 

Dalam penelitian ini, berdasarkan rumusan maslah 

penelitian menggunakan dua variabel pada dasarnya 

adalah segala yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut. 

Dengan demikian dalam penelitian ini 

menggunakan variabel independen (yang mempengaruhi) 

berupa variabel X yaitu kemampuan menghafal 

sedangkan variabel dependen (yang dipengaruhi) berupa 

fariabel Y yaitu kemampuan menalar logis matematis 

pada materimenghitung kelilng, luas persegi dan pesegi 

panjang  .  
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 60 
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B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas: obyek/subyek yang mempuyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya. 

Populasi tidak hanya sekedar julah obyek/ subyek seperti 

orang tetapi juga seluruh karakteristik /sifat yang dimiliki 

obyek/ sabyek itu.
58

 Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
59

 

Dalam  penelitian ini peneliti menentukan bahwa 

semua siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan 

Ponorogo yang berjumlah 40 orang sebagai populasi. 

Menurut Suharsimi Arikunto mengenai pengambilan 

sampel apabila populasi kurang dari 100 lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi.
60

 Dari pendapat tersebut, peneliti 

meggunakansemua populasi untuk diteliti sehingga 

penelitian ini adalah penelitian populasi. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen 

penelitian berkenaan dengan valididtas dan reliabelitas 

dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-

cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

Instrumrn dalam penelitian kuantitatif  dapat berupa tes, 

                                                 
58

Sugiyono, Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

kualitatif, dan R&D  (Bandung: Alfabeta,2017),  117. 
59

Ibid, 118 
60

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 134. 
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pedoman wawancara, pedoman obserfasi dan kuisioner.
61

 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang kemampuan menghafal rumus materi 

persegi  siswa kelas III Mi Ma’arif Ngrupit Jenangan 

Ponorogo. 

2. Data tentang kemampuan menalar  logis matematis 

pada materi persegi  siswa kelas III Mi Ma’arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo. 

Tabel 3.1 

Soal Tes lisan kemampuan menghafal siswa kelas III 

MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010) , 305 
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Tabel 3.2 

Soal tes tulis  tentang kemampuan menalar logis 

matematis  siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo 

 
 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang 

dilakukan oleh peneliti untuk untuk mengumpulkan data 

yang digunakan untuk analisis. Pengumpulan data dapat 

dilakukan dalam berbagai bentuk , berbagai sumber dan 

berbagai cara. Dalam dalam rangka memperoleh data 

yang berkaitan dengan penelitian ini, maka, teknik teknik 

yang digunakan adalah : 

1. Tes Lisan 

Tes lisan adalah tes dimana tester di dalam 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau soalnya 

dilakukan secara lisan, dan testee memberikan 
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jawaban secara lisan pula
62

. Dilihat dari segi 

persiapan dan cara bertanya tes lisan dapat dibedakan 

menjadi 2  yaitu:
63

 

1. Tes lisan bebas  

Tes lisan bebas artinya pendidik dalam 

memberikan soal kepada peserta didik  tanpa 

menggunakan pedoman yang dipersiapkan secara 

tertulis.  

2. Tes lisan berpedoman 

Tes lisan berpedoman artinya pendidik 

menggunakan pedoman tertulis tentang apa yang 

akan ditanyakan kepada peserta didik.  

Untuk mengetahui dari masing-masing 

kemampuan siswa tentang menghafal rumus maka 

menggunakan kriteria : 

Skor 1 = jika siswa sama sekali tidak memahami 

Skor 2 = jika pemahamanya sebagian kecil 

Skor 3 = jika pemahamanya sebagian besar 

Skor 4 = jika sangat memahami 

2. Test tulis 

Tes umumnya bersifat mengukur, walaupun 

beberapa bentuk tes psikologis terutama tes 

kepribadian banyak yang bersifat deskriptif, tetapi 

deskripsinya mengaruh kepada karakteristik atau 

kualifikasi tertentu sehingga mirip dengan inter 

pretasi dari hasil pengukuran. Tes yang digunakan 

dalam pendidikan biasa dibedakan antara tes hasil 

                                                 
62

Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan , hal 75 
63

M Chatib, Teknik Evaluasi Pendidikan,hal 61 
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belajar (achivmen test) dan tes psikologi (psykologikal 

test).
64

 Dalam penelitian ini akan menngunakan tes 

hasil belajar yang mengukur hasil belajar yang dicapai 

siswa. 

Dari hasil tes dilakukan reduksi data yaitu 

proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi 

data2 kasar dari catatan-catatan di lapangan. 

Selanjutnya data yang valid disajikan untuk 

mendeskripsikan jenis-jenis kesalahan dan faktor-

faktor apa yang mempengaruhi kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika pada materi persegi. 

Untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa mengerjakan soal, maka 

menggunakan kriteria sebagai berikut: 

0   -   2  =  sangat rendah 

2   -   4  =  rendah 

4   -   6  =  sedang 

6   -   8  =  tinggi 

8   –  10 =  tinggi 

Skor diatas dimaksudkan agar tiap-tiap 

tingkatan persentase mempunyai rentang yang sama 

besar.
65
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Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian 
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E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif  analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan.
66

 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan dua 

langkah teknik analisis data, yakni analisis data pra 

penelitian dan analisa data penelitian. Adapun analisa 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas berasal dari bahasa Inggris 

validity yang berarti keabsahan. Validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau keshahihan sesuatu instrumen. 

Salah satu cara untuk menguji validitas alat ukur 

adalah dengan menggunakan korelasi Product 

Moment, yaitu salah satu teknik untuk mencari 

korelasi antar dua variabel. Adapun rumus yang 

digunakan adalah rumus Product Moment : 
67

 

Berikut rumus product moment: 
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Keterangan: 

xyr : koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N    : jumlah responden 

∑X  : jumlah nilai X 

∑Y  : jumlah nilia Y 

∑XY: jumlah hasil perkalian antara X dan Y.
68

 

 

Adapun langkah kerja yang dapat 

dilakukan dalam mengukur validitas instrumen 

penelitian sebagai berikut: 

1) Menyebutkan instrumen yang akan diuji 

validitasnya kepada responden yang bukan 

asli.  

2) Mengumpulkan data hasil uji coba 

instrumen. 

3) Memeriksa kelengkapan data. Memastikan 

lengkap tidaknya lembaran data yang 

terkumpul dan kelengkapan pengisisan item 

angket.  

4) Membuat tabel pembantu untuk 

mendapatkan skor terhadap item-item yang 

sudah diisi pada  tabel pembantu. 

5) Menghitung nilai koefisien korelasi product 

moment untuk setiap item angket dari skor 

yang diperoleh. 

6) Menentukan nilai tabel koefisien korelasi 

pada derajat bebas (db) = n-2. 

                                                 
68

Retno Widyaningrum, Statistika, 107. 
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7) Membuat kesimpulan dengan cara 

membandingkan nilai 𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 dan nilai 𝐫𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥. 

Kriteria jika nilai 𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠>dari 𝐫𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 maka 

item soal dinyatakan valid. 

Jumlah responden yang dilibatkan dalam 

uji coba validitas adalah 40 responden, sehingga 

db = n - 2, 40 - 2 = 38 dan 𝜶 = 5% diperoleh 

nilai tabel koefisien korelasi 0,304. Bila nilai 

𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 korelasi di bawah 𝐫𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 0,314, maka 

butir instrumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, 

bila nilai 𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 korelasi di atas 𝐫𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 0,314, 

maka butir instrumen tersebut valid. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat di tabel nilai koefisien 

korelasi product. Dalam penghitungannya, 

peneliti menggunakan aplikasi Microsoft Office 

Excel 2007 sebagai alat bantu penghitungan 

validitas data instrumen. 

Uji coba validitas instrumen ini,peneliti 

mengambil sampel 40 responden dengan 

menggunakan 55 item soal. Dimana 40 butir 

pernyataan untuk variabel kemampuan 

menghafal, 15 butir pernyataan untuk variabel 

soal kemampuan menalar logis matematis siswa. 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen 

terhadap 40 butir pernyataan variabel angket 

kemampuan menghafal terdapat 36 soal yang 

dinyatakan valid yaitu nomor 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16,17,18, 19, 22, 23, 26, 27, 

28, 29, 33, 36, 37,40. 
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Adapun untuk mengetahui skor jawaban 

angket uji validitas variabel kemmapuan 

menghafal pada lampiran 3. Hasil perhitungan 

tersebut dapat disimpulkan dalam tabel 

rekapitulasi berikut ini: 

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket 

kemamapuan menghafal 

Variabel 
No. 

Item 

r 

hitung 
r tabel Keterangan 

Kemampuan 

menghafal  

1 0,328 0,312 Valid 

2 0,399 0,312 Valid 

3 0,002 0,312 Drop  

4 0,135 0,312 Drop 

5 0,335 0,312 Valid  

6 0,311 0,312 Valid 

7 0,372 0,312 Valid  

8 0,101 0,312 Drop  

9 0,430 0,312 Valid 

10 0,397 0,312 Valid 

11 0,390 0,312 Valid 

12 0,337 0,312 Valid  

13  0,480 0,312 Valid 

14  0,315 0,312 Valid 

15  0,586 0,312 Valid 

16  0,344 0,312 Valid 

17  0,535 0,312 Valid 

18  0,623 0,312 Valid 

19  0,483 0,312 Valid 

20  0,257 0,312 Drop  

  21  0,155 0,312 Drop  

22  0,304 0,312 Valid  
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Variabel 
No. 

Item 

r 

hitung 
r tabel Keterangan 

23  0,317 0,312 Valid  

24  0,287 0,312 Drop  

25  0,213 0,312 Drop  

26  0,349 0,312 Valid  

27  0,490 0,312 Valid 

28  0,383 0,312 Valid  

29  0,360 0,312 Valid  

30  0,282 0,312 Drop  

31  0,265 0,312 Drop  

32  0,301 0,312 Drop  

33  0,404 0,312 Valid  

34  0,160 0,312 Drop  

35  0,107 0,312 Drop  

36  0,362 0,312 Valid  

37  0,342 0,312 Valid  

38  0,293 0,312 Drop  

39  0,272 0,312 Drop  

  40  0,362 0,312 Valid  

 

Berdasarkan uji validitas variabel 

kemampuan menalar logis matematis dari 15 

butir pernyataan terdapat 10 butir soal yang 

dinyatakan valid yaitu item nomor 1, 5, 6, 8, 9, 

11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29. 

Adapun untuk mengetahui skor jawaban soal  

uji validitas lingkungan sekolah dapat dilihat. 

Hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan 

dalam tabel rekapitulasi berikut ini: 
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Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item soal menalar 

logis matematis 

Variabel 
No. 

Item 

r 

hitung 
r tabel Keterangan 

Kemammpu

an menalar 

logis 

matematis  

1 0,824 0,514 Valid 

2 0,824 0,514 Valid  

3 0,613 0,514 Valid  

4 0,096 0,514 Drop 

5 0,719 0,514 Valid 

6 0,096 0,514 Drop  

7 0,918 0,514 Valid 

8 0,856 0,514 Valid 

9 0,682 0,514 Valid 

10 0,888 0,514 Valid  

11 0,719 0,514 Valid 

12 0,920 0,514 Valid 

13 0,415 0,514 Drop  

14 0,284 0,514 Drop  

15 0,284 0,514 Drop  

 

Nomor-nomor soal yang valid kemudian 

dipakai untuk pengambilan data dalam 

penelitian ini. Dengan demikian,butir soal 

instrumen dalam penelitian ini ada 46 soal yang 

terdiri dari 36 butir angket variabel kemampuan 

menghafal, dan 10 butir soal variabel 

kemampuan menalar logis matematis siswa.  
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a. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas artinya dapat dipercaya. 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen 

yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama.
69

 Untuk 

menguji reliabilitas instrumen, dalam 

penelitian ini dilakukan secara internal 

consistency, dengan cara mencobakan 

instrumen sekali saja, kemudian data yang 

diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu.
70

 

Adapun untuk menganalisis variabel 

kemmapuan menghafal menggunakan teknik 

belah dua (Spilt half) yang dianalisis dengan 

rumus Spearman Brown. Dimana item yang 

valid berjumlah genap. Mengetahui tingkat 

reliabilitas instrumen tersebut langkah-

langkah yang harus dilakukan untuk keperluan 

itu, maka butir instrumen dibelah menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok ganjil dan genap. 

Selanjutnya skor data tiap kelompok 

disusun sendiri dan skor butirnya ditambahkan 

sehingga menghasilkan skor total, selanjutnya 

skor total antara kelompok ganjil dan genap 

dicari korelasinya. 
71

 

Dengan rumus: 

                                                 
69

Sugiyono, Metode Penelitian..., 2016,121. 
70

Ibid., 
71

Burhan Nurgiyantoro, Gunawan, & Marzuki, Statistik 

Terapan...., 428. 
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𝒓𝒊=
𝟐𝒓𝒃

𝟏+ 𝒓𝒃
 

Keterangan:  

𝒓𝒊=  reliabilitas internal seluruh instrumen 

𝒓𝒃= korelasi product moment antara belahan 

pertama dan kedua 
72

 

 

Hasil perhitungan nilai reliabilitas : 

 

1. Uji Reabilitas Kemampuan pengaruh  

kemampuan mengahafal pelajaran 

matematika materi persegi  siswa kelas 

III  pada materi persegi Mi Ma’arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

Perhitungan dengan Korelasi 

Product Moment Kemampuan Menghafal 

rumus 

𝒓𝒙𝒚 =
𝑵∑𝑿𝒀−(∑𝑿)(∑𝒀)

 (𝑵∑𝑿²−(∑𝑿)²)(𝑵∑𝒀𝟐− ∑𝒀 𝟐)
 

= 
𝟒𝟎 𝟖𝟕𝟑𝟐𝟗 − 𝟏𝟖𝟕𝟏  𝟏𝟖𝟔𝟔 

  𝟒𝟎 𝟖𝟕𝟏𝟕𝟔 − 𝟏𝟖𝟔𝟔 𝟐  𝟒𝟎 𝟖𝟕𝟔𝟓𝟓 − 𝟏𝟖𝟕𝟏 𝟐 
 

= 
𝟑𝟒𝟗𝟑𝟏𝟔𝟎−𝟑𝟒𝟗𝟏𝟐𝟖𝟔

  𝟑𝟒𝟖𝟕𝟎𝟒𝟎−𝟑𝟒𝟖𝟏𝟗𝟓𝟔  𝟑𝟓𝟎𝟔𝟐𝟎𝟎−𝟑𝟓𝟎𝟎𝟔𝟒𝟏 
 

= 
𝟏𝟖𝟕𝟒

  𝟓𝟎𝟖𝟒  𝟓𝟓𝟓𝟗 
 

= 
𝟏𝟖𝟕𝟒

 𝟐𝟖𝟐𝟔𝟏𝟗𝟓𝟔
 

                                                 
72

Ibid, 424.  
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= 
𝟏𝟖𝟕𝟒

𝟓𝟑𝟏𝟔,𝟏𝟗𝟕𝟓𝟏𝟑𝟐𝟔𝟎𝟖
 

= 2,8368183102 

Perhitungan dengan Spearman 

Brown Kemampuan Menalar Logis 

Matematis 

𝒓𝒊 = 
 𝟐𝒓𝒃 

𝟏+ 𝒓𝒃
 

= 
 𝟐𝒙𝟐,𝟖𝟑𝟔 

𝟏+𝟐,𝟖𝟑𝟔
 

= 
𝟓,𝟔𝟕𝟐

𝟑,𝟖𝟑𝟔
   = 1,4786235662 

Dari hasil perhitungan reliabilitas 

kemampuan menghafal  dapat diketahui 

nilai reliabilitas instrumen sebesar 1,478. 

Kemudian dikonsultasikan dengan 𝐫𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 

pada taraf signifikan 5% dan pada n = 40  

sebesar 0,312. Karena 𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠>𝐫𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 

yaitu1,478 >0,312 maka instrumen tersebut 

dikatakan reliabel. Adapun untuk 

mengetahui skor jawaban angket untuk uji 

reliabilitas variabel kemampuan menghafal 

dapat dilihat. 
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2. Uji Reabilitas kemampuan menalar  

logis matematis pelajaran matematika 

materi persegi  siswa kelas III  pada 

materi persegi Mi Ma’arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

Perhitungan dengan Korelasi 

Product Moment Kemampuan Menalar 

Logis Matematis 

𝒓𝒙𝒚 =
𝑵∑𝑿𝒀− ∑𝑿  ∑𝒀 

  𝑵∑𝑿𝟐− ∑𝑿 𝟐  𝑵∑𝒀𝟐− ∑𝒀 𝟐 
 

= 
𝟒𝟎 𝟓𝟏𝟒𝟑𝟑 − 𝟏𝟒𝟐𝟓  𝟏𝟒𝟑𝟑 

  𝟒𝟎 𝟓𝟏𝟓𝟑𝟑 − 𝟏𝟒𝟐𝟓 𝟐  𝟒𝟎 𝟓𝟐𝟐𝟖𝟓 − 𝟏𝟒𝟑𝟑 𝟐 
 

= 
𝟐𝟎𝟓𝟕𝟑𝟐𝟎−𝟐𝟎𝟒𝟐𝟎𝟐𝟓

  𝟐𝟎𝟔𝟏𝟑𝟐𝟎–𝟐𝟎𝟑𝟎𝟔𝟐𝟓  𝟐𝟎𝟗𝟏𝟒𝟎𝟎−𝟐𝟎𝟓𝟑𝟒𝟖𝟗 
 

= 
𝟏𝟓𝟐𝟗𝟓

  𝟑𝟎𝟔𝟗𝟓  𝟑𝟕𝟗𝟏𝟏 
 

= 
𝟏𝟓𝟐𝟗𝟓

 𝟏𝟏𝟔𝟑𝟔𝟕𝟖𝟏𝟒𝟓
 

= 
𝟏𝟓𝟐𝟗𝟓

𝟑𝟒𝟏𝟏𝟐𝟕𝟐𝟕𝟎𝟐𝟑𝟕𝟗𝟓
 

= 2,2303188639 

Perhitungan dengan Spearman 

Brown Kemampuan Menalar Logis 

Matematis 
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𝒓𝒊  = 
(𝟐𝒓𝒃)

𝟏+ 𝒓𝒃
 

 = 
( 𝟐 𝒙 𝟐,𝟐𝟑𝟎)

𝟏+𝟐,𝟐𝟑𝟎
 

 = 
𝟒,𝟒𝟔

𝟑,𝟐𝟑
   = 1,3808049536 

 

Dari hasil perhitungan reliabilitas 

kemampuan menalar logis matematis dapat 

diketahui nilai reliabilitasinstrumen sebesar 

1,380. Kemudian dikonsultasikan dengan 

𝐫𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 pada taraf signifikan 5% dan pada n = 

40sebesar 0,312. Karena 𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠>𝐫𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 yaitu 

1,380 > 0,312 maka instrumen tersebut 

dikatakan reliabel.  

2. Tahap  penelitian  

a. Mean dan Standar Deviasi 

Tahap penelitian untuk menjawab nomer 1 

dan 2 dengan menggunakan mean dan standart 

deviasi. Dengan rumus sebagai berikut: 

Rumus Mean 

𝑴
𝑿 = 

∑𝑭𝒙

𝒏

 atau 𝑴
𝒀= 

∑𝑭𝒚

𝒏

 

Keterangan : 

𝑴𝒙 atau 𝑴𝒀 = Mean yang dicari 

∑𝑭𝒙 atau ∑𝑭𝒚 = Jumlah perkalian antara 

deviasi dengan frekuensi 

masing-masing nilai 

N  = Jumlah Data 
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Rumus Standar Deviasi 

SDx =  
∑𝒇𝒙

𝟐

𝒏
−  

∑𝒇𝒙

𝒏
 ² atau  

SDx =  
∑𝒚𝟐

𝒏
−  

∑𝒇𝒚

𝒏
 ² 

Keterangan : 

SDx   =  Standar Deviasi 

∑𝒇𝒙
𝟐
 dan ∑𝒇𝒚 ² = Jumlah Perkalian antara 

frekuensi dengan deviasi 

yang sudah dikuadratkan 

N  =  Jumlah data 

Setelah uji perhitungan mean dan standar 

defiasi ditentukan hasilnya kemudian dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus  

Mx + 1 SD dikatakan baik 

Mx – 1 SD dikatakan kurang 

Antara Mx – 1 SD sampai Mx + 1 SD dikakan 

sedang 

 

b. Uji Prasarat 

1) Uji Normalitas 

Sebelum menganalisis hasil 

penelitian, maka dilakukan uji normalitas 

data terlebih dahulu. Halini bertujuan 

untukmengetahui apakah data yang diteliti 

itu normal atau tidak. Dalam penelitian 

ini,peneliti menggunakan rumus uji Lillifors 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Merumuskan Hipotesa. 

Ho: Data berdistribusi normal. 
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Ha: Data tidak berdistribusi normal. 

2) Menghitung Mean. 

𝑴𝒙 =
∑𝒇𝑿

𝒏
 𝑺𝑫𝒙 =  

∑𝒇𝑿²

𝒏
 

3) Menghitung nilai frekuensi kumulatif 

bawah (fkb). 

4) Menghitung masing-masing frekuensi 

dibagi jumlah data (f/n). 

5) Menghitung masing-masing fkb dibagi 

jumlah data (fkb/n). 

6) Menghitung nilai Z. 

𝒁 =  
𝑿 − 𝝁

𝝈
 

7) Menghitung P≤Z. 

Probalitas di bawah nilai Z dapat dicari 

pada tabel Z, untuk nilai negatif lihat 

kolom luas diluar Z. Untuk nilai positif 

lihat kolom luas antara rata-rata dengan 

Z+0,5.  

8) Untuk nilai L didapatkan dari selisih 

kolom 5 dan 7 (fkb/n dan P≤Z. 

9) Membandingkan angka tertinggi dari L 

dengan tabel Lillifors 

10) Uji hipotesa dan kesimpulan. 

Terima Ho jika L maksimum ≤ 𝐋𝐓𝐚𝐛𝐞𝐥. 

Tolak Ho jika  L maksimum > 𝐋𝐓𝐚𝐛𝐞𝐥.
73

 

 

 

 

                                                 
73

Retno Widyaningrum, Statistika......., 208. 
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2) Uji Regresi Linier Sederhana 

Adapun teknik analisis yang 

digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah nomer 3 adalah dengan 

menggunakan regresilinier sederhana. Uji 

regresi linier sederhana merupakan salah 

satu metode statistik inferensial yang 

digunaan untuk mengukur besarnya 

pengaruh satu variabel independen (X) dan 

memprediksikan variabel dependen (Y) dan 

memprediksi variabel dependen tersebut 

dengan menggunakan variabel 

independen.
74

 Penelitian menggunakan uji 

regresi linier sederhana untuk menguji 

hipotesa agar mengetahui apakah secara 

signifikan terdapat pengaruh positif antara 

kemampuan menghafal dengan kemampuan 

menalar logis matematis. Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut :
75

 

y = ß
𝟎
 + ß

𝟏
𝒙𝟏 + ∈ (model untuk populasi) 

Ý = 𝒃𝟎  + 𝒃𝟏 x (model sampel) 

 

 

 

 

 

                                                 
74

Andhita Desi Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik dan 

Penelitian (yogyakarta: Pustaka Felica,2016).96 
75

Ibid . 123 
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Adapun langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut : 

1) Mencari nilai ß
𝟎
 dan ß

𝟏
 

 

𝒃𝟏 = 
∑𝒙𝒚−𝒏.𝒙.𝒚

∑𝑿𝟐−𝒏.𝒙𝟐
 

𝒃𝟎 = 𝒚  - 𝒃𝟏𝒙  

Keterangan  

n  = Jumlah data observasi/pengamatan 

y  = Variabel Terikat 

x  = Variabel Bebas/ independent 

𝒙  = Mean/ rata-rata dari jumlah data 

variabel x 

𝒚  =  mean/rata-rata dari jumlah 

data variabel y 

𝒃𝟏 = Kemiringan garis lurus populasi 

𝒃𝟎 = titik potong populasi 
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2) Menghitung nilai-nilai yang ada pada 

tabel Anova(Analysis of variance) untuk 

menguji signifikasi pengaruh variabel X 

terhadap variabel y. 

Tabel 3.4 

Tabel Rumus Anava 
Sumber 
Variasi  

Degree 
of 

freedom 

(df) 

Sum of Squre (SS) Mean  
Square (MS)  

Regresi 

 

1 SS Regresi (SSR) 

SSR = (𝒃𝟎 ∑𝒚 + 𝒃𝟏 ∑𝒙𝒚) −
(∑𝒚)²

𝒏
 

 

MSR = 
𝑺𝑺𝑹

𝒅𝒃
 

Error  n – 2  SS Error (SSE) 

SSE = ∑𝒚² - (𝒃𝒐 ∑𝒚 +  𝒃𝟏 ∑𝒙𝒚) 

MS Error (MSE) 

MSE = 
𝑺𝑺𝑬

𝒅𝒃
 

Total  n – 1  SS Total (SST) 

SST = ∑𝒚𝟐 – 
(∑𝒚)²

𝒏
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BAB IV   

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Ngrupit 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Ngrupit berdiri 

pada tahun 1957 yang pada saat itu dengan  nama  

Sekolag  Agama  Islam  (S.A.I.),  yang  

pelajarannya  sebagian  banyak pelajaran agama dan 

sebagian pelajaran pelajaran umum. 

Adapun pendiri serta pengelola pada saat itu adalah 

4 serangkai yakni : 

a.  Bapak Muh. Syarwani 

b.  Bapak Asrofun 

c.  Bapak Suparman 

d.  Bapak Abu Nasir 

Pelaksanaan pendidikan di madrasah ini adalah 

masuk sore selama 3 (tiga) tahun, sampai tahun 

1960, yang tempat pendidikannya di Komplek 

Pondok / Masjid Gambiran dengan menggunakan 

tempat belajar yang sangat sederhana yakni dingklik 

dipergunakan sebagai meja tulis dan galar (tikar 

bambu) sebagai tempat duduk. 

Setelah  tahun  1960  ada  suatu  instruksi  

yang  maksudnya  setiap  kegiatan pendidikan yang 

merupakan suatu sekolah supaya mendaftarkan dan 

menggabungkan diri pada suatu lembaga 

pendidikan dari suatu organisasi. Oleh karena itu 

madrasah ini masuk pada lembaga pendidikan yang 

60 
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bernaung di bawah Partai Nahdlotul Ulama dan 

berganti nama Madrasah Nurul Islam yang 

kemudian mendapatkan pengesahan serta piagam 

dari Jakarta. 

Pada  Tahun  1961  sampai  1962  Madrasah  

dipindahkan  ke  rumah  Ibu  Satari  dan Bapak  

Muh.  Syarwani  (depan  komplek  madrasah  

sekarang)  yang  pada  saatitu  sudah mulai  dirintis  

pembuatan  meja  dan  tempat dudukmeskipun  

sebagian  masih  meminjam meja dan tempat duduk 

milik masyarakat sekitar. 

Berhubung  pada  saat  itu  Bapak  Muh.  

Syarwani  mempunyai  hajat,  terpaksa madrasah 

dipindahkan ke rumah Bapak Asrofun sampai 

Tahun 1964 dan dikembalikan ke rumah Bapak 

Syarwani sampai Tahun 1965. 

Sebenarnya  sejak  tahun  1962  sudah  mulai  

dibangun  gedung  sebanyak  3  (tiga) lokal,  namun  

karena  keterbatasan  biaya  hanya  selesai  

dindingnya  saja.  Akhirnya  pada awal Nopember 

1965 (setelah peristiwa G 30 S/PKI, Alhamdulillah 

hasil dari swadaya masyarakat di Dukuh Gambiran 

ini gedung madrasah dapat didirikan sebanyak 3 

lokal. Kayunya dari trembesi dari miliknya Bapak 

Kyai Malo. Sejak saat itu gedung sudah bisa 

ditempati, meskipun bangunan belum sempurna 

sampai Tahun 1972. 

Setelah tahun 1972 pengurus dan  masyarakat 

mempunyai hasrat untuk merehab gedung  dengan  

biaya  sendiri  serta  swadaya  dari  masyarakat.  



62 

 

 

 

Modal madrasah  hanya sekitar  Rp.  90.000,00.  

Namun  berkat  kerja  keras  pengurus  dengan  

semua  elemen  dan masyarakat dapat 

menyelesaikan rehab tersebut. 

2. Letak Geografis MI Ma’arif Ngrupit 

Madrasah  Ibtidaiyah Ma’arif Ngrupit terletak 

di Desa  Ngrupit, tepatnya di jalan Gambir Anom 

nomor 23 Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo. 

-  Jarak dari pemerintakhan Kecamatan = 6  km 

-  Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten  = 7  km 

-  Jarak dari pusat pemerintahan Provinsi = 194  km 

Sedangkan bangunan gedung MI Ma’arif 

Ngrupit berada di sebelah sisi jalan raya yang 

letaknya : 

a)  Mudah di jangkau oleh semua siswa. 

b)  Luas  halamannya  cukup,  sehingga  anak  dapat  

bermain  sewaktu  istirahat  dan tanahnya mudah 

kering. 

c)  Lingkungan  sekitarnya  juga  mendukung  dan  

tidak  mengganggu  kegiatan  belajar mengajar. 

Jadi bila ditinjau dari segi kepentingan 

pelaksanaan pendidikan, sekolah tersebut adalah 

mempunyai letak geografis yang sangat 

mendukung. Hal ini karena adanya faktorfaktor  

kedamaian,  ketenangan,  dan  keamanan 

lingkungan  serta  jauh  dari  hal-hal  yang 

banyak  tendensi  pengaruh  negatif  seperti  :  

pusat  keramaian,  pasar-pasar  dan  lain-lain 

yang  mengurangi  ketenangan  dan  
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kenyamanannya,  sehingga  dari  ini  tidak  

menutup kemungkinan bahkan terbuka lebar 

pelaksanaan pendidikan di  MI Ma’arif Ngrupit 

akan berhasil  baik  apabila  di  dukung  

penanganan-penanganan  dari  tenaga  pendidik  

yang profesional  dan  fasilitas-fasilitas  yang  

mencukupi,  baik  segi  kualitas  maupun 

kuantitasnya. 

3. Visi, Misi, dan Tujuan MI Ma’arif Ngrupit 

MI Ma’arif Ngrupit memiliki visi dan misi 

sekolah serta memiliki tujuan sekolah yaitu : 

a. Visi Sekolah 

“UNGGUL  PRESTASI  DALAM  BIDANG  

IMTAQ  DAN  IPTEK  SERTA BERBUDAYA 

LINGKUNGAN” 

b. Misi 

1. Menumbuhkembangkan sikap dan amaliah 

islam ahlussunnah wal jamaah. 

2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan 

secara efektif, sehingga setiap pesertadidik 

dapat berkembang secara optimal sesuai 

dengan potensi yang dimiliki. 

3. Mengembangkan  kemampuan  siswa  dalam  

bidang  teknologi,  untuk  memenuhituntutan 

perkembangan zaman. 

4. Membantu  dan  memfasilitasi  peserta  didik  

untuk  mengenali  dan  

mengembangkanpotensi  dirinya  (khususnya  

bidang  seni  dan  olahraga)  sehingga  

dapatdikembangkan secara optimal. 
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5. Menumbuhkan  semangat  keunggulan  

secara  intensif  kepada  seluruh  warga 

madrasah baik dalam prestasi akademik 

maupun non akademik. 

6. Mewujudkan linkungan madrasah yang 

sehat, bersih dan asri. 

7. Menumbuhkan semangat untuk peduli dan 

berbudaya lingkungan. 

4. Profil MI Ma’arif Ngrupit Tahun Pelajaran 

20118/2019 

Nama Madrasah  : MADRASAH 

IBTIDAIYAH MA’ARIF 

PONOROGO NGRUPIT 

Alamat  

a) Jalan  : JL.Gambir Anom No.23 

b) Desa : NGRUPIT 

c) Kecamatan : JENANGAN 

d) Kabupaten : PONOROGO 

Nomer Telfon : (0352) 531507 

Emal : mimaarifngrpit@gmail.com 

Nama Kepala Sekolah : Elis Sri Winaroh, S.Pd 

SK Pendirian : L.m/3/196/A/1978 

Jenjang AkredItasi : Terakditasi B 

Status Tanah : Milik Yayasan 

a. Surat Kepemilikan Tanah : Wakaf, Hibah, 

Pembelian 

b. Luas Tanah : 1400 m² 

c. Data Siswa : 274  siswa 
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Tabel 4.1 

Tabel Data  Semua Siswa MI Ma’arif Ngrupit  

Jenangan Ponorogo 

Kelas 
Laki-

laki 
perempuan Jumlah 

6 12 18 30 

5 25 16 41 

4 26 25 51 

3 29 26 55 

2 27 21 48 

1 27 22 49 

Jumlah 

Total 

  
274 

Data Ruang : 10 Ruang Kelas (milik sendiri) 

  : 1 Ruang Guru dan TU (milik sendiri) 

  : 1Ruang Kepala Madrasah (milik sendiri) 

  : 1 Ruang Klinik Madrasah (milik sendiri) 

  : 1 Ruang Perpustakaan (milik sendiri) 

  : 1 Ruang Lab. Komputer (milik sendiri) 

  : 1 Ruang Laboratorium IPA (milik sendiri) 

Jumlah Rombongan Belajar : 11 rombongan belajar 

Guru    : 14 orang 

Penjaga Madrasah  : 1 orang 
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Tabel 4.2 

Jumlah Keseluruhan Tenaga Pendidik MI 

Ma’arif Jenangan Ponorogo 

 

Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi 

Sumber Dana Operasional:  

a. BOS (Bantuan Oprasional Sekolah) 

 b. Infaq 

 

B. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

Setelah peneliti mengadakan penelitian dan 

memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan 

pembahasan pada skripsi ini, data tersebut belum dapat 

dimengerti keadaan yang sebenarnarnya. Untuk lebih 

jelasnya bisa dipaparkan pada analisis di bawah ini. 
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1. Diskripsi Data tentang Pengaruh Kemampuan 

Menghafal Pada Materi  Persegi  di Kelas III  MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019 

Untuk mendapatkan data mengenai 

lingkungan keluarga siswa, peneliti menggunakan 

metode angket. Dalam penelitian ini yang dijadikan 

objek penelitian adalah siswa kelas III MI Ma’arif 

Ngrupit yang berjumlah 40 siswa untuk mencari 

nilai Mean (Mx) dan nilai standar deviasi (SDx) 

untuk menentukan kategori baik, cukup, dan 

kurang. Kemudian hasil skor lingkungan keluarga 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Skor Kemampuan Menghafal  Kelas III MI 

Ma’arif Ngrupit 
NO  X F fX x=X-MX x² fx² 

1 98 1 98 4,925 9604 9604 

2 97 3 291 3,925 9409 84681 

3 96 5 480 2,925 9216 230400 

4 95 4 380 1,925 9025 144400 

5 94 6 564 1 8836 318096 

6 93 4 372 0,075 8649 138384 

7 92 7 644 1,075 8464 414736 

8 91 5 455 2,075 8281 207025 

9 90 3 270 3,075 8100 72900 

10 85 1 84 8,075 7056 7056 

11 84 1 85 9,075 7225 7225 

  931 40 3723 38,075 93865 1634507 

a. Mencari mean dengan rumus 

𝐌𝐱 =
∑𝐟𝐗

𝐧
  = 

𝟑𝟕𝟐𝟑

𝟒𝟎
  = 93,075 

b. Mencari standar deviasi 

𝑺𝑫𝒙 =  ∑𝒇𝒙𝟐

𝒏
 =  

𝟏𝟔𝟑𝟒𝟓𝟎𝟕

𝟒𝟎
 =  𝟒𝟎, 𝟖𝟔𝟐𝟔𝟕𝟓 

= 202,145182975 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa skor 

tertinggi pada variabel lingkungan keluarga adalah 

98 dimiliki 1 siswa dan skor terendah bernilai 84  

dimiliki 1 siswa.  

Berdasarkan hasil data tersebut dapat 

diketahui 𝑴𝒙𝟏 = 93,075 dan 𝑺𝑫𝒙𝟏 = 

202,145182975. Untuk menentukan kemmapuan 

menghafal yang baik, cukup,dan kurang maka 

dibuat pengelompokkan dengan menggunakan 

rumus-rumus sebagai berikut: 

1) Skor lebih dari 𝑴𝒙𝟏 + 1∙ 𝑺𝑫𝒙𝟏 adalah 

kemampuan menghafal  kelas III di MI Ma’arif 

Ngrupit baik. 

2) Skor kurang dari 𝑴𝒙𝟏 + 1∙ 𝑺𝑫𝒙𝟏 adalah 

kemampuan menghafal  kelas III di MI Ma’arif 

Ngrupit kurang. 

3) Skor antara dari 𝑴𝒙𝟏 + 1∙ 𝑺𝑫𝒙𝟏 adalah 

kemampuan menghafal  kelas III di MI Ma’arif 

Ngrupit cukup. 

𝑴𝒙𝟏 + 1∙ 𝑺𝑫𝒙𝟏 = 93,075 +1∙202,145182975 

= 93,075 + 202,145182975 

= 295,220182975 

= 295  

𝑴𝒙𝟏 - 1∙ 𝑺𝑫𝒙𝟏= 93,075 -  1∙202,145182975 

= 93,075  - 202,145182975 

= 109,070182975 

= 109 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

nilai 93 ke atas dikategorikan memiliki kemampuan 

menghafal  yang baik, sedangkan nilai 93 ke bawah 
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dikategorikan memiliki kemampuan menghafal  

yang kurang dan nilai antara 93 sampai 84 

dikategorikan memiliki kemampuan menghafal  

yang cukup.  

Kemudian banyak responden dari masing-

masing kategori dibuat prosentase dengan rumus: 

𝐏 =
𝐟

𝐍
× 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan:  

P = Presentase 

F = Frekuensi pada kelas tersebut 

N = Jumlah data.
76

 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

kategori lingkungan keluarga dapat dilihat tabel 

berikut 

Tabel 4.5 

Kategori kategori kemampuan menghafalSiswa 

Kelas III MI Ma’arif Ngrupit 
No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1 Lebih dari 93 23 

𝟐𝟑

𝟒𝟎
 × 100 % = 57,5 % 

Baik 

2 93 – 85 16 

𝟏𝟔

𝟒𝟎
 × 100 % = 40 % 

Cukup 

3 Kurang dari 85 1 
𝟏

𝟒𝟎
× 100 %  = 2,5 % Kurang 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 

yang menyatakan kemampuan menghafal siswa 

kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 

dalam kategori tinggi sebanyak 23 dari 40 

                                                 
76

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2014), 43. 
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responden (57,5 %), kategori sedang sebanyak 16 

dari 40 responden (40 %), dan kategori rendah 

sebanyak 1 dari 40 responden (2,5%). Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

kemamapuan menghafal siswa kelas III MI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo adalah dalam kategori 

baik.  

2. Diskripsi  Data Pengaruh  Kemampuan Menalar 

Logis Matematis Pelajaran Matematika Materi 

Persegi  Siswa Kelas III  Pada Materi Persegi MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019 

Untuk mendapatkan data mengenai 

lingkungan keluarga siswa, peneliti menggunakan 

metode angket. Dalam penelitian ini yang dijadikan 

objek penelitian adalah siswa kelas III MI Ma’arif 

Ngrupit yang berjumlah 40 siswa untuk mencari 

nilai Mean (Mx) dan nilai standar deviasi (SDx) 

untuk menentukan kategori baik, cukup, dan 

kurang. Kemudian hasil skor lingkungan keluarga 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.6 

Skor Kemampuan Menalar Logis Matematis  

Kelas III MI Ma’arif Ngrupit 
NO  X F fX x=X-MX x² fx² 

1 84 2 168 11,725 7056 28224 

2 82 1 82 9,725 6724 6724 

3 81 3 243 8,725 6561 59049 

4 80 1 80 7,725 6400 6400 

5 78 3 234 5,725 6084 54756 

6 77 2 154 4,725 5929 23716 

7 76 1 76 3,725 5776 5776 

8 75 1 75 2,725 5625 5625 

9 74 2 148 1,725 5476 21904 

10 73 5 365 0,725 5329 133225 

11 72 5 360 0,275 5184 129600 

12 71 4 284 1,275 5041 80656 

13 68 2 136 4,275 4624 18496 

14 67 1 67 5,275 4489 4489 

15 65 2 130 7,275 4225 16900 

16 63 1 63 9,275 3969 3969 

17 61 2 122 11,275 3721 14884 

18 54 1 54 18,275 2916 2916 

20 50 1 50 22,275 2500 2500 

  1351 40 2891 136,725 97629 619809 

 

a. Mencari mean dengan rumus 

 𝐌𝐱 =
∑𝐟𝐗

𝐧
  = 

𝟐𝟖𝟗𝟏

𝟒𝟎
  = 72,275 

b. Mencari standar deviasi 

𝑺𝑫𝒙 =  ∑𝒇𝒙𝟐

𝒏
 =  

𝟔𝟏𝟗𝟖𝟎𝟗

𝟒𝟎
 =  𝟏𝟓, 𝟒𝟗𝟓𝟐𝟐𝟓 

= 124,4798176413 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa skor 

tertinggi pada variabel lingkungan keluarga adalah 

84 dimiliki 2 siswa dan skor terendah bernilai 50  

dimiliki 1 siswa.  

Berdasarkan hasil data tersebut dapat 

diketahui 𝑴𝒙𝟏 = 93 dan𝑺𝑫𝒙𝟏= 124,4798176413. 

Untuk menentukan kemmapuan menghafal yang 
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baik, cukup, dan kurang maka dibuat 

pengelompokkan dengan menggunakan rumus-

rumus sebagai berikut: 

1) Skor lebih dari 𝑴𝒙𝟏 + 1∙ 𝑺𝑫𝒙𝟏 adalah 

kemampuan menghafal  kelas III di MI Ma’arif 

Ngrupit baik. 

2) Skor kurang dari 𝑴𝒙𝟏 + 1∙ 𝑺𝑫𝒙𝟏 adalah 

kemampuan menghafal  kelas III di MI Ma’arif 

Ngrupit kurang. 

3) Skor antara dari 𝑴𝒙𝟏 + 1∙ 𝑺𝑫𝒙𝟏 adalah 

kemampuan menghafal  kelas III di MI Ma’arif 

Ngrupit cukup. 

𝑴𝒙𝟏 + 1∙ 𝑺𝑫𝒙𝟏 = 72,275 +  1∙124,4798176413 

 = 72,275 + 124,4798176413 

 = 196,7548176413 

 =196(dibulatkan). 

𝑴𝒙𝟏 - 1∙ 𝑺𝑫𝒙𝟏  = 72,275 -  1∙124,4798176413 

 = 72,275 - 124,4798176413 

 = 52,2048176413 

 = 52 (dibulatkan). 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

nilai 72 ke atas dikategorikan memiliki kemampuan 

menghafal  yang baik, sedangkan nilai 72 ke bawah 

dikategorikan memiliki kemampuan menghafal  

yang kurang dan nilai antara 72 sampai 54 

dikategorikan memiliki kemampuan menghafal  

yang cukup.  

Kemudian banyak responden dari masing-

masing kategori dibuat prosentase dengan rumus: 
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𝐏 =
𝐟

𝐍
× 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan:  

P = Presentase 

F = Frekuensi pada kelas tersebut 

N = Jumlah data.
77

 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

kategori lingkungan keluarga dapat dilihat tabel 

berikut: 

Tabel 4.7 

Kategori kategori kemampuan menalar logis 

matematis Siswa Kelas III MI Ma’arif Ngrupit 
No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1 
Lebih dari 

72 
26 

𝟐𝟔

𝟒𝟎
 × 100 % = 65 % 

Baik 

2 72 – 54 13 

𝟏𝟑

𝟒𝟎
 × 100 % = 32,5 % 

Cukup 

3 
Kurang dari 

54 
1 

𝟏

𝟒𝟎
× 100 %  = 2,5 % Kurang 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 

yang menyatakan kemampuan menghafal siswa 

kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 

dalam kategori tinggi sebanyak 26 dari 40 

responden (65 %), kategori sedang sebanyak 13 dari 

40 responden (32,5 %), dan kategori rendah 

sebanyak 1 dari 40 responden (2,5%). Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

kemamapuan menghafal siswa kelas III MI Ma’arif 

                                                 
77

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2014), 43. 
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Ngrupit Jenangan Ponorogo adalah dalam kategori 

baik. 

3. Deskripsi  Data PengaruhKemampuan 

Mengahafal Terhadap Kemampuan Menalar 

Logis Matematis  Pelajaran Matematika Materi 

Persegi  Siswa Kelas III  Pada Materi Persegi MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019 

A. Uji Prasarat 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah data dari setiap variabel 

yang diteliti tersebut normal atau tidak. 

Dalam penelitian ini,peneliti menggunakan 

rumus Kolmogorov-Smirnov. Adapun hasil 

perhitungan uji normalitas menggunakan 

perhitungan SPSS versi 23. Berikut ini hasil 

uji normalitas variabel dalam penelitian. 
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Tabel 4.8  

Hasil Uji Normalitas Kemampuan 

Menghafal Dan Kemampuan Menalar 

logis Matematis 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 40 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,90068550 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,106 

Positive ,061 

Negative -,106 

Test Statistic ,106 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan 

perhitungan normalitas pada variabel 

kemampuan menghafal dengan kmampuan 

menalar logis matematis  dengan N = 40 dan 

taraf signifikan 0,200maka diperoleh angka 

pada tabel Kolmogorov Smirnov 0,05. Maka 

kriteri pengujian tolak 𝑯𝟎 Jika 

𝑫𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎 >𝑫𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 . Dengan demikian bisa 

disimpulkan dari tabel diatas bahwa dari 

perhitungan normalitas variabel kemampuan 

menghfal mendapat nilai signifikan 0,200> 

0,05 maka perhitungan normalitas 

kemmapuan menghafal data tersebut 

berdidstribusi normal. 
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2. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan dengan cara 

mencari model garis regresi dari variabel 

independen X terhadap variabel Y. Hipotesis 

pengambilam keputusan yaitu apabila P- 

Volue (ditunjukkan oleh sig pada Deviation 

From Linearity) lebih besar dari α (tingkat 

signifikasi yang dipilih 0,05) maka 𝑯𝑶 

diterima artinya garis regresi variabel X 

terhadap Y linier. Pengujian uji linieritas 

pada penelitian ini dibantu menggunakan 

perhitungan SPSS versi 23. Berikut ini hasil 

uji linieritas variabel dalam penelitian. 

Tabel 4.9  

hasil Uji Linieritas 

Uji Linieritas 
P-

Value 
Sig Keputusan Kesimpulan 

Kemampuan 

menghafal dan 

kemampuan 

menalar logis 

matematis 

0,948 0,05 𝑯𝑶 
diterima 

Linier 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa nilai signifikan > α (0,948 > 0,05). 

Ini berarti terdapat hubungan linier secara 

signifikan antara variabel X terhadap 

Variabel Y adapun hasil out put dari uji 

linieritas dengan bantuan SPSS versi 23. 
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B. Uji Hipotesis 

1. Uji Regresi Linier Sederhana 

Setelah data terkumpul kemudian data 

tersebut ditabulasikan untuk menganalisis 

kedua data maka penulis menggunakan 

beberapa langkah sebagai berikut : 

Langakah 1 

mengidentifikasi variabel  

variabel X : Adananya pengaruh tentang  

kemampuan menghafal 

rumus  terhadap siswa kelas 

III MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo 

Variabel Y : Adananya pengaruh tentang  

kemampuan menalar logis 

matematis.terhadap siswa 

kelas III MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo 

Langkah 2 

Mengestimasikan/menaksir model yaitu 

untuk mencari 𝒃𝟏 dan 𝒃𝟎 

 

𝒃𝟏 = 
∑𝒙𝒚−𝒏.  𝒙.𝒚

∑𝒙𝟐−𝒏.𝒙𝟐  

𝒃𝟎 = y - 𝒃𝟏 x 

Untuk mendapatkan nilainya maka 

dilakukan perhitungan sebagai berikut : 
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1) Membuat tabel perhitungan  

Tabel 4.10  

Tabel perhitungan keseluruhan 

variabel 

NO X Y X2 Y2 XY 

1 95 81 9025 5994 7695 

2 95 74 9025 6068 7030 

3 94 82 8836 6150 7708 

4 94 75 8836 6075 7050 

5 95 81 9025 6561 7695 

6 94 81 8836 5832 7614 

7 92 72 8464 5544 6624 

8 96 77 9216 6468 7392 

9 91 84 8281 6552 7644 

10 94 78 8836 5226 7332 

11 91 67 8281 4757 6097 

12 93 71 8649 5112 6603 

13 98 72 9604 5256 7056 

14 95 73 9025 5694 6935 

15 94 78 8836 6240 7332 

16 94 80 8836 5760 7520 

17 92 72 8464 5256 6624 

18 90 73 8100 5621 6570 

19 84 77 7056 6468 6468 

20 93 84 8649 6132 7812 

21 92 73 8464 5402 6716 

22 92 74 8464 4736 6808 

23 96 64 9216 4032 6144 

24 94 63 8836 4473 5922 
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NO X Y X2 Y2 XY 

25 92 71 8464 5112 6532 

26 85 72 7225 5472 6120 

27 93 76 8649 4636 7068 

28 97 61 9409 3050 5917 

29 91 50 8281 3400 4550 

30 91 68 8281 3672 6188 

31 91 54 8281 3726 4914 

32 97 69 9409 4692 6693 

33 96 68 9216 4964 6528 

34 96 73 9216 3869 7008 

35 92 53 8464 3339 4876 

36 96 63 9216 4914 6048 

37 97 78 9409 5538 7566 

38 90 71 8100 4331 6390 

39 93 61 8649 4331 5673 

40 94 71 8836 5041 6674 

  3729 2865 347965 205496 267136 

 

2) Menghitung nilai 𝑴𝑿 

 

𝑴𝒙= 
∑𝒇𝒙

𝒏
 = 

𝟑𝟕𝟐𝟗

𝟒𝟎
 = 93,225 

 

3) Menghitung nilai 𝑴𝒚 

 

𝑴𝒚 = 
∑𝒇𝒚

𝒏
 = 

𝟐𝟖𝟔𝟓

𝟒𝟎
 = 71,625 
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4) Menghitung nilai 𝒃𝟏 

 

𝒃𝟏  = 
∑𝒙𝒚 −𝒏.𝒙.𝒚

∑𝒙𝟐−𝒏.𝒙𝟐  

 

= 
𝟐𝟔𝟕𝟏𝟑𝟔−𝟒𝟎(𝟑𝟕𝟐𝟗)(𝟐𝟖𝟔𝟓)

𝟑𝟒𝟕𝟒𝟔𝟓−𝟒𝟎(𝟑𝟒𝟕𝟒𝟔𝟓)²
 

 

= 
𝟐𝟔𝟕𝟏𝟑𝟔−𝟒𝟎(𝟏𝟎𝟔𝟖𝟑𝟓𝟖𝟓)

𝟑𝟒𝟕𝟒𝟔𝟓−𝟒𝟎(𝟏𝟐𝟎𝟕𝟑𝟏𝟗𝟐𝟔𝟐𝟐𝟓)
 

 

= 
𝟐𝟔𝟕𝟏𝟑𝟔−𝟒𝟐𝟕𝟑𝟒𝟑𝟒𝟎𝟎

𝟑𝟒𝟕𝟒𝟔𝟓− 𝟒𝟖𝟐𝟗𝟐𝟕𝟕𝟎𝟒𝟗𝟎𝟎𝟎
 

 

= 
𝟒𝟐𝟕𝟎𝟕𝟔𝟐𝟔𝟒

𝟒𝟖𝟐𝟗𝟐𝟕𝟔𝟕𝟎𝟏𝟓𝟑𝟓
 

 

= 0,7683028652 

 

5) Menghitung 𝒃𝟎 

𝒃𝟎  = y - 𝒃𝟏x 

 =2865 - (0,7683028652)(3729) 

 =2865– 28650013843308 

 =28,650013840443 

 

6) Mendapatkan model atau persamaan 

regresi linier sederhana 

y  =  𝒃𝟎 + 𝒃𝟏x 

= 28650013840443+ 07683028652 x 

= 28,657696869095 
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Langkah 3 

Uji signifikasi model 

Menghitung nilai- nilai yang ada dalam tabel 

Anova 

1) Menghitung SSR 

SSR  =  (𝒃𝟎 . ∑𝒚 + 𝒃𝟏.∑𝒙𝒚 ) – 
(∑𝒚)²

𝒏
 

 = (28,650013840443)(2865)+(0,7683028652)(267136)– 
(𝟐𝟖𝟔𝟓)²

𝟒𝟎
 

 = (820822897 +20524135419806) – 
𝟖𝟐𝟎𝟖𝟐𝟐𝟓

𝟒𝟎
 

 = (820822897 +20524135419806) – 205205,625 

 =  20524956242703 – 205205,625 

= 20,524956037497 

2) Menghitung SSE  

SSE  =∑𝒚𝟐 - (𝒃𝟎 . ∑𝒚 +  𝒃𝟏 .  ∑𝒙𝒚) 

 = 205496 – (28650013840443)(2865)+(07683028652)(267136) 

 = 205496 – (82082289716 + 20524135415) 

 = 205496 – 102606425131 

 = 102,606219635 

3) Menghitung SST 

SST = SSR + SSE  

  = 20524751037078 + 20524956242632 

 = 41,049707279710 

4) Menghitung nilai MSR 

MSR  = 
𝑺𝑺𝑹

𝒅𝒇
 

 = 
𝟐𝟎,𝟓𝟐𝟒𝟗𝟓𝟔𝟎𝟑𝟕𝟒𝟗𝟕

𝟏
 

 = 20,524956037497 
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5) Menghitung MSE 

MSE  =  
𝑺𝑺𝑬

𝒅𝒇
 = 

𝑺𝑺𝑬

𝒏−𝟐
 

=
𝟏𝟎𝟐,𝟔𝟎𝟔𝟐𝟏𝟗𝟔𝟑𝟓

𝟒𝟎−𝟐
 

= 
𝟏𝟎𝟐,𝟔𝟎𝟔𝟐𝟏𝟗𝟔𝟑𝟓

𝟒𝟖
 

= 27,001636746052 

 

Tabel 4.11  

Tabel ANOVA 
Variation 

Source 

Degre of 

Fredom (df) 
Sum of Squer (SS) Mean Squere (MS) 

Regresion 1 SSR = 20,524956037497 MSR = 20,524751037077 

Error  40 – 2 = 38 SSE = 102,606219635 MSE = 54,013042202989 

Total  35 SST = 41,049707279710  

 

6) Mencari 𝑭𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈  

Uji Overall 

Hipotesis  

𝑯𝟎 : ß
𝟏
 = 0 : kemamapuan menghafal  

rumus berpengaruh terhadap 

kemampuan menalar logis 

matematis  

𝑯𝟏 : ß
𝟏
 ≠ 0 : kemampuan menghafal  

rumus tidak berpengaruh 

terhadap kemmapuan 

menalar logis matematis  

Daerah penolakan  

𝑭𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈  = 
𝑴𝑺𝑹

𝑴𝑺𝑬
 

 =
 𝟐𝟎,𝟓𝟐𝟒𝟕𝟓𝟏𝟎𝟑𝟕𝟎𝟕𝟕

𝟓𝟒,𝟎𝟏𝟑𝟎𝟒𝟐𝟐𝟎𝟐𝟗𝟖𝟗
 

 =  76,01374772 
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7) Mencari 𝑭𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 

𝑭𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 = 𝑭𝜶(𝟏:𝒏−𝟐) = 𝑭𝟎,𝟎𝟓(𝟏:𝟒𝟎−𝟐) = 

𝑭𝟎,𝟎𝟓(𝟏:𝟑𝟖)= 4,11 

𝑭𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 = dapat dilihat pada lampiran 

8) Kesimpulan  

Dari persamaan regresi linier sederhana 

diatas maka : 

𝑭𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 >𝑭𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 =76,01374772  > 4,11 maka 

𝑯𝒐 ditolak artinya kemampuan menghafal 

berpengaruh terhadap kemampuan menalar 

logis matematis. 

 

Langkah 4 

Menginterpretasikan parameter kemampuan 

Berdasarkan perhitungan sebelumnya 

didapatkan persamaa/model regresilinier 

sederhananya adalah : 

y  = 𝒃𝒐 + 𝒃𝟏 x 

= 28,650013840443+ 0,7683028652 

Dari model tersebut dapat diketahui 

bahwa kemampuan menghafal akan semakin 

tinggi apabila kemampuan menalar logis 

matematis ditingkatkan dan sebaliknya. Untuk 

selanjutnya dilakukan perhitungan determinan 

(R2) 

𝑹𝟐 = 
𝑺𝑺𝑹

𝑺𝑺𝑻
 × 100% 

𝑹𝟐 = 
𝟐𝟎,𝟓𝟐𝟒𝟗𝟔𝟎𝟑𝟕𝟒𝟗𝟕

𝟒𝟏,𝟎𝟒𝟗𝟕𝟎𝟕𝟐𝟕𝟗𝟕𝟏𝟎
 × 100% 

 = 0,5000024945× 100% 

 = 0,5000024945 = 50 % (dibulatkan) 
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Sisa  = 100% - 50 % 

 = 50% 

Berdasarkan perhitungan koefisien 

determinan ( 𝑹𝟐) diatas didapatkan nilai 

sebesar 50% artinya kemmapuan menghafal 

berpengaruh 50 % terhadap kemmapuan 

menalar logis matematis dan 50 % sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

C. Interpretasi Data  

Berdasarkan anlisis yang dilakukan oleh peneliti 

tentang pengaruh kemampuan menghafal terhadap 

kemampuan menalar logis matematis pelajaran 

matematika materi persegi kelas III MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan ponorogo dari perhitungan regresi linier 

sederhana diperoleh hasil Fhitung  (76,01374772)  

kemudian dibandingkan dengan Ftabel  (4,11) dengan 

taraf signifikan 5% dapat disimpulkan bahwa Fhitung  

lebih besar daripada Ftabel  maka Ho ditolak artinya 

kemampuan menghafal berpengaruh pada kemampuan 

menalar logis matematis siswa.  

Berdasarkan perhitungan koefisien determinan 

(R
2
) di atas didapatkan nilai sebesar 50 % artinya 

kemmapuan menghafal berpengaruh 50% terhadapap 

kemampuan menalar logis matematis siswa kelas III MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo dan 50 % sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

Berdasarkan analisis kemampuan menghafal 

siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 
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dalam kategori tinggi sebanyak 23 dari 40 responden 

(57,5 %), kategori sedang sebanyak 16 dari 40 

responden (40 %), dan kategori rendah sebanyak 1 dari 

40 responden (2,5%). Dengan demikian, secara umum 

dapat dikatakan bahwa kemamapuan menghafal siswa 

kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo adalah 

dalam kategori baik. 

Berdasarkan analisis kemampuan menghafal 

siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 

dalam kategori tinggi sebanyak 26 dari 40 responden 

(65 %), kategori sedang sebanyak 13 dari 40 responden 

(32,5 %), dan kategori rendah sebanyak 1 dari 40 

responden (2,5%). Dengan demikian, secara umum 

dapat dikatakan bahwa kemamapuan menghafal siswa 

kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo adalah 

dalam kategori baik. 

Dapat dibuktikan penelitian sebelumnya oleh 

Kusnianingsih (2015:5) bahwa kemmapuan menghafal 

dapat meningkatnya kemmapuan menalar logis 

matematis. Dari pembahasan di atas  tersebut 

menunjukkan terdapat perbedaan yang positif dan 

signifikan antara pembelajaran tanpa menggunakan 

metode menghafal dan tidak menggunakan metode 

menghafal. Karena menghafalmemiliki beberapa 

kelebihan. Menurut Ahmad Susanto dan Albert Eisten 

(2011) kemampuan menghafal  adalah  kesanggupan  

seseorang  dalam menguasai  suatu keahlian  yang  

digunakan  untuk  mengerjakan  berbagai  macam tugas 

dalam  suatu  pekerjaan  dan  diucapkan  diluar  kepala  
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tanpa melihat  buku atau catatan dari pembelajarn 

tersebut. 

Berdasarkan analisis data dengan statistik diatas 

ditemukan bahwa Fhitung lebih besar dari Ftabel. Dengan 

demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

yaitu Ho yang berbunyi “ada pengaruh kemmapuan 

menghafal terhadap kemampuan menalar logis 

matematis pelajaran matematika materi persegi kelas III 

MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. 

Berdasarkan pengamatan yang sudah saya amati 

di sekolah saya melihat pengaruh antara kemampuan 

menghafal dan kemampuan menalar logis matematis. 

Faktor yang mempengaruhi kemamapuan menghafal 

terhadap kemampuan menalar logis matematis yang 

sanagat menonjol yaitu : 

Mampu mengidentifikasi yaitu siwa dapat 

menentukan rumus yang sesuai untuk menjawab soal 

yang sudah disediakan.
78

 Kesimpulanya adaya pengaruh 

yang signifikan yaitu pada siswa yang mampu 

mengidentifikasi masalah dan siwa dapat menentukan 

rumus yang sesuai untuk menjawab soal yang sudah 

disediakan. 

Menunjukkan pemahaman masalah yaitu siswa 

mampu menuliskan informasi yang ada di soal, menulis 

aapa yang diketahui dan ditayakan pada soal.
79

 

                                                 
78

Burhan Nugiantoro, Dasar- Dasar Pengembangan Kurikulum 

Sekolah, ( Yogyakarta:BPEE,1988) 42 

 
79

Kurnia Hendra Wijaya, Sudarmin, UNNES Journal Of 

Matematic Education Research, 5 vol 2 tahun 2016 hal 122. 
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Kesimpulannya yaitu dengan menunjukkan pemahaman 

masalah siswa mampu meningkatkan kecerdasan logis 

matematis dalam pelajaran matematika materi persegi.  

Jadi kesimpulanya  daripada dua masalah yang 

sudah dibahas  di atas yaitu adanya pengaruh yang 

signifikan  antara kemampuan menghafal terhadap 

kemamapuan menalar logis matematis. Dan bukti dari 

pengaruh kemamapuan menghafal terhadap kemmpuan 

menalar logis matematis ditunjukkan dengan 2 faktor 

yang menonjol yaitu siswa mampu mengidentifikasi 

artiya siwa mampu menentukan rumus yang sesuai 

untuk menjelaskan soal yang susdah disediakan, dan 

siswa mampu menunjukkan pemahaman masalah yaitu 

siswa mampu menuliskan informasi yang ada di soal. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dekskripsi data dari analisis 

data dalam penelitian ini , dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Kemampuan menghafal siswa kelas III MI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo  dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan menghafal siswa dapat 

diketahui kategori tinggi sebanyak 23 dari 40 

responden (57,5 %), kategori sedang sebanyak 16 

dari 40 responden (40 %), dan kategori rendah 

sebanyak 1 dari 40 responden (2,5%). Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

kemamapuan menghafal siswa kelas III MI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo adalah dalam kategori 

baik. 

2. Kemmapuan menalar logis matematis siswa kelas 

III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. dalam 

kategori tinggi sebanyak 26 dari 40 responden (65 

%), kategori sedang sebanyak 13 dari 40 responden 

(32,5 %), dan kategori rendah sebanyak 1 dari 40 

responden (2,5%). Dengan demikian, secara umum 

dapat dikatakan bahwa kemamapuan menghafal 

siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan 

Ponorogo adalah dalam kategori baik. 

3. Kemampuan menghafal memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kemampuan menalar logis 
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matematis siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo. Hal ini dibuktikan dengan 

Berdasarkan anlisis yang dilakukan oleh peneliti 

tentang pengaruh kemampuan menghafal terhadap 

kemampuan menalar logis matematis pelajaran 

matematika materi persegi kelas III MI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan ponorogo dari perhitungan regresi 

linier sederhana diperoleh hasil Fhitung  

(76,01374772)  kemudian dibandingkan dengan 

Ftabel  (4,11) dengan taraf signifikan 5% dapat 

disimpulkan bahwa Fhitung  lebih besar daripada Ftabel  

maka Ho ditolak artinya kemampuan menghafal 

berpengaruh pada kemampuan menalar logis 

matematis siswa. Berdasarkan perhitungan koefisien 

determinan (R
2
) di atas didapatkan nilai sebesar 50 

% artinya kemmapuan menghafal berpengaruh 50% 

terhadapap kemampuan menalar logis matematis 

siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan 

Ponorogo dan 50 % sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

 

B. Saran  

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama 

dalam pada tematik, maka peneliti memberikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah hendaknya memanfaatkan 

referensi untuk mengembangkan kemampuan 

menghafal pada mata pelajaran matematika materi 
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persegi sehingga dapat meningkatkan mutu 

pendidikan.  

2. Bagi Guru  

Diharapkan pada penelitian ini, guru 

memperoleh pengetahuan dan memberikan variasi 

dalam mengajar menggunakan caramenghafal pada 

mata pelajaran matematika materi persegi . 

3. Bagi Siswa 

Siswa mampu menumbuhkan minat untuk 

belajar matematika, mendorong berpikir lebih 

kreatif, dan menumbuhkan cara berpikir rasional dan 

ilmiah. 

4. Bagi Peneliti 

Peniliti dapat membantu siswa untuk belajar 

dan memahami materi pada pelajaran matematika 

serta mengembangkan metode menghafal agar 

pembelajaran lebih efektif. 

5. Bagi Pembaca 

Hasil penelitain ini hendaknya dimanfaatkan 

sebagai referensi dalam mengembangkan metode  

menghafal pembelajaran matematika dan menambah 

wawasan  dalam pembelajaran. 
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