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ABSTRAK 
 
 

DWI UTAMI, 4102904129, Penelitian berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil 
Belajar Siswa Kelas VI SD Negeri Blubuk 03 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten 
Tegal dalam  Menyelesaikan Soal Cerita tentang Membaca Gambar atau Denah 
Berskala melalui Model Pembelajaran Tutor Sebaya dalam Kelompok Kecil. 

Pemilihan judul ini berdasarkan atas pengalaman di lapangan bahwa prestasi 
belajar Matematika siswa kelas VI SD Negeri Blubuk 03 nilai rata-ratanya masih 
berkisar 5,8. Kenyataan ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pemahaman siswa 
terhadap materi pelajaran Matematika. Berdasarkan kenyataan tersebut maka perlu 
adanya upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk itu upaya yang 
ditempuh adalah dengan diterapkannya model pembelajaran tutor sebaya dalam 
kelompok kecil untuk menyelesaikan soal cerita dalam membaca gambar atau denah 
berskala. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimanakah 
cara meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SD Negeri Blubuk 03 Kecamatan 
Dukuhwaru melalui model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil dalam 
menyelesaikan soal cerita tentang membaca gambar atau denah berskala? 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui apakah model 
pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa, dan dapat pula meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam proses belajar 
mengajar, serta dapat memperoleh cara yang efektif dalam menentukan hasil 
pengukuran dan pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sarana pembelajaran pada 
pokok bahasan membaca gambar atau denah berskala dalam menyelesaikan soal 
cerita. 

Metode penelitian tindakan kelas ini ditempuh dalam tiga siklus. Setiap siklus 
terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 
Tindakan dalam setiap siklus dilakukan dengan cara guru memberikan tugas berupa 
materi pelajaran untuk dipelajari secara mandiri, diringkas dan didiskusikan dengan 
kelompok belajarnya dengan dipandu tutor sebayanya. Adapun yang menjadi subjek 
penelitian adalah seswa kelas VI SD Negeri Blubuk 03 Kecamatan Dukuhwaru 
Kabupaten Tegal yang terdiri dari l9 siswa Tahun Pelajaran 2005/2006. 

Simpulan yang dapat diambil adalah bahwa melalui model pembelajaran tutor 
sebaya dalam kelompok kecil, kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat dan 
bekeja sama dalam setiap kelompoknya dapat ditingkatkan. Selain itu peran  tutor 
sebaya merupakan teman bekerja sekaligus teman belajar sehingga dapat menambah  
keberanian siswa dalam bertanya, dan mengerjakan tugas guru di depan kelas. Serta 
ketrampilan siswa dalam menyelesaikan soal cerita menunjukkan kemajuan yang 
cukup baik. Sehingga hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Berdasarkan 
penelitian bahwa hasil belajar yang diperoleh siswa kelas VI SD Negeri Blubuk 03   
Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal pada pokok bahasan membaca gambar atau 
denah berskala nilai rata-ratanya meningkat menjadi berkisar 8,11. 

Saran, Model Pembelajaran Tutor Sebaya dalam Kelompok Kecil yang 
diterapkan guru dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka pada proses 
pembelajaran bisa menggunakan Model Pembelajaran Tutor Sebaya dalam Kelompok 
Kecil. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

 Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi 

dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). 

QS. Al Baqarah :263 

 Keindahan hati lebih berharga melebihi keindahan mutiara sekalipun. 

 Syukur membuat hidup ini selalu cukup. 

 Bersikaplah seperti lilin yang rela hancur untuk menerangi sekitarnya. 

 Keikhlasan dan keuletan merupakan kunci sukses dari segala perbuatan. 

 Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan agama 

hidup jadi terarah. 

 

 

PERSEMBAHAN: 

Kupersembahkan Karyaku ini untuk : 

 Suami Tersayang.  

 Putra-putriku Tersayang. 

 Ayah Ibuku yang telah mengantarkanku 

menjadi  dewasa. 

 Semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan PTK ini. 

 Dan para pembaca yang budiman.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kenyataan yang ada pada saat ini, masih banyak siswa sekolah dasar yang 

belum mempunyai keterampilan membaca gambar atau denah berskala. Masih 

banyak juga siswa yang belum memahami cara menyelesaikan soal-soal cerita 

yang berhubungan dengan satuan panjang dan luas pada denah berskala. Hal ini 

dapat dilihat setiap kali siswa diberi soal tentang denah berskala, sebagian siswa 

masih mengalami kesulitan. Kemauan dan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika tidaklah menyenangkan bagi guru. Seringkali 

semua soal matematika dianggap sulit baginya. Maka minat siswa perlu 

dibangkitkan dalam proses pembelajaran matematika dengan variasi belajar yang 

menarik, agar nantinya siswa dapat menyelesaikan soal dengan benar. Siswa 

diajak belajar di luar kelas untuk dikenalkan pada lingkungan sekitar sebagai 

obyek pembelajaran. Misalnya siswa diberi tugas melalui kelompok-kelompok 

kecilnya untuk mengukur halaman sekolah. Dengan dipandu tutor sebayanya, 

kemudian siswa diharapkan mampu menggambar halaman sekolah dengan denah 

berskala. Siswa juga dituntut untuk bisa menyelesaikan soal-soal cerita yang 

berhubungan dengan satuan panjang dan luas, sesuai dengan langkah-langkah 

menyelesaikan soal cerita yang benar. 

Proses pembelajaran matematika pada pokok bahasan tersebut selama ini 

belum memperoleh hasil yang memuaskan, rata-rata berkisar 5,8. Nilai tersebut 

perlu ditingkatkan melalui penerapan atau praktik langsung pada benda-benda 

konkret dan siswa sering diberi latihan soal-soal cerita yang berhubungan dengan 
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kehidupan sehari-hari. Siswa diberi cara atau langkah-langkah menyelesaikan soal 

cerita dengan benar. Serta diberi pengertian bahwa antara luas pada denah 

berskala, berbeda dengan luas sebenarnya. 

Sehubungan dengan itu dari sekian banyak soal-soal latihan yang diberikan 

guru, pada bagian ini masih banyak siswa yang belum memahami dan mengalami 

kesulitan untuk menghitung luas bangun pada denah dengan bangun sebenarnya, 

terutama dalam menyelesaikan soal cerita pada denah berskala. Maka peneliti 

mempunyai alasan untuk terus mencari cara-cara yang baik dan benar dalam 

menyelesaikan soal cerita. Dengan demikian, nantinya siswa benar-benar 

memahami cara menyelesaikan soal cerita dengan benar, yakni dari apa yang 

diketahui, apa yang ditanyakan dan apa jawaban soal tersebut, yang akhirnya 

siswa mampu menuliskan hasil akhir soal tersebut.  

Menurut A. Kereng (2003:6) “Keberhasilan anak dalam belajar sangat 
dipengaruhi beberapa faktor seperti guru, alat atau fasilitas, sarana dan 
prasarana pendidikan, juga lingkungan sekitar, meskipun sifatnya hanya 
sebagai pendukung atau penunjang dalam pengembangan potensi yang 
dimiliki oleh siswa yang bersangkutan. Sedangkan faktor yang paling 
menentukan adalah kemampuan dan kemauan siswa itu sendiri”. 
 
Adapun alasan peneliti tertarik memilih cara tersebut dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut.           

1. Memungkinkan siswa mempraktikkan langsung pada benda-benda konkret 

yang ada di sekolah, terutama pada pokok bahasan membaca denah berskala. 

2. Memanfaatkan lingkungan sekolah ini sebagai obyek pembelajaran, yang 

selama ini masih jarang digunakan oleh kebanyakan guru, mereka hanya 

terfokus pada verbalisme. 

3. Siswa diajak terampil menyelesaikan soal-soal cerita dengan langkah yang 

benar, agar dapat menerapkan di kehidupan mendatang. 
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4. Penelitian bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar/prestasi belajar siswa 

dalam pelajaran matematika melalui model pembelajaran tutor sebaya dalam 

kelompok kecil. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimanakah 

cara meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SD Negeri Blubuk 03 Kecamatan 

Dukuhwaru melalui model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil 

dalam menyelesaikan soal cerita tentang membaca gambar atau denah berskala? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SD Negeri Blubuk 03 

Kecamatan Dukuhwaru melalui model pembelajaran tutor sebaya dalam 

kelompok kecil dalam menyelesaikan soal cerita tentang membaca gambar 

atau denah berskala. 

2. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam proses belajar mengajar. 

3. Untuk memperoleh cara yang lebih efektif dalam menerapkan model 

pembelajaran “Tutor sebaya dalam Kelompok Kecil” dan pemanfaatan 

lingkungan sekolah sebagai sarana pembelajaran. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Siswa 

a. Diharapkan nilai siswa semakin bertambah. 

b. Diharapkan siswa mampu menerapkan prinsip-prinsip kerjasama dalam 

kelompoknya. 
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c. Dimungkinkan siswa dapat mempelajari materi secara mandiri. 

d. Diharapkan siswa dapat membantu mengajarkan materi kepada teman-

temannya yang dipandu oleh tutor sebayanya. 

e. Memupuk rasa persatuan antar anggota kelompok dengan dipandu tutor 

sebayanya. 

f. Diharapkan siswa terampil menghitung ukuran panjang. 

g. Diharapkan siswa terampil menghitung satuan luas. 

h. Diharapkan siswa mampu menerapkan cara perhitungan luas denah 

berskala dalam kehidupan yang akan datang. 

2. Manfaat Bagi Guru  

a. Meningkatkan kreativitas guru dalam pengembangan materi pelajaran. 

b. Guru bertindak sebagai nara sumber dalam proses belajar mengajar. 

c. Guru lebih memahami kemampuan siswa dalam kelompoknya. 

d. Menciptakan daya saing dalam mengerjakan tugas guru melalui tutor 

sebaya kelompok belajarnya. 

e. Memudahkan guru mengawasi kegiatan belajar melalui tutor sebaya 

dalam  kelompok belajarnya. 

f. Memberikan kesempatan guru lebih menarik siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

g. Memungkinkan guru dan siswa lebih mengenal benda konkret sebagai 

sarana belajar. 

h. Siswa lebih aktif dalam mengikuti  proses pembelajaran. 

i. Memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana yang 

ada di sekolah. 
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3. Manfaat Bagi Sekolah  

a. Menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang bervariasi. 

b. Siswa-siswa lebih mandiri dalam mengikuti proses belajar mengajar. 

c. Menciptakan sekolah sebagai pusatnya Ilmu Pengetahuan. 

d. Mengenalkan pada siswa tentang lingkungan sekolah sebagai obyek  

pembelajaran. 

 

E. Sistematika  Penulisan  Skripsi 

Pedoman penyusunan skripsi dibagi menjadi tiga bagian, yakni bagian awal, 

bagian isi dan bagian akhir skripsi. 

1. Bagian awal 

Pada bagian awal penulisan skripsi ini memuat halaman judul, abstrak,  

halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar 

isi dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi  

Pada bagian isi penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai 

berikut. 

a. Bab I Pendahuluan 

Dalam Bab I berisi tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, 

penegasan istilah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

b. Bab II Landasan Teori dan Hipotesis Tindakan 

Dalam Bab II ini memuat tentang Tinjauan Kepustakaan dan Hipotesis 

Tindakan. Berisi teori yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini 

yang merupakan tinjauan dari buku-buku pustaka. Dalam bagian ini 



 

 

6

peneliti membahas tentang belajar menurut beberapa ahli dalam beberapa 

sumber buku. Di samping itu juga dikemukakan faktor-fakor yang 

mempengaruhi belajar, model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok 

kecil, dan pokok bahasan yang terkait dengan model pembelajaran 

tersebut. Yakni pembahasan materi pokok bahasan gambar atau denah 

berskala yang merupakan materi dari geometri. Bagian selanjutnya 

peneliti mengajukan hipotesis tindakan yang merupakan jawaban 

sementara dan memerlukan penelitian. 

c. Bab III Metode Penelitian 

Pada Bab III memuat tentang lokasi penelitian yang digunakan dalam 

penelitian, rancangan penelitian yang terdiri atas tiga siklus setiap siklus 

terdiri dari empat tahap yakni perencanaan, tindakan, pengamatan dan 

refleksi, tolok ukur keberhasilan, instrumen penelitian, cara pengumpulan 

data dan analisis data. 

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam Bab ini berisi tentang pelaksanaan pada siklus 1, siklus 2, siklus 3 

dan selanjutnya dibahas hasil penelitian tersebut. 

e. Bab V Simpulan dan Saran 

Dalam Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian, dengan 

memperhatikan dari hasil penelitian ini maka dikemukakan saran-saran 

dan penutup. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan daftar 

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Belajar 

Untuk membantu mengatasi berbagai persoalan tentang metode 

kependidikan dan pengajaran yang efektif, maka peneliti mengajak untuk 

mengingat kembali apa sebenarnya pengertian belajar itu. Menurut Pedoman 

Pembinaan Profesional Guru Sekolah Dasar dan Menengah, Dirjen 

Dikdasmen, Depdikbud, Jakarta (1997-1998) memberikan arti belajar adalah 

sebagai berikut. 

“Belajar merupakan proses perubahan tingkah siswa akibat adanya 

peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kemauan, minat, sikap, kemampuan 

untuk berfikir logis, praktis dan kritis”. Selain itu belajar juga dapat diartikan 

sebagai proses perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu dan 

belajar merupakan proses pengembangan pengetahuan. Sebagai upaya untuk 

mencapai suatu perubahan, kegiatan belajar itu sendiri harus dirancang 

sedemikian rupa sehingga seluruh siswa menjadi aktif, dapat merangsang daya 

cipta, rasa dan karsa. Dalam hal ini, para siswa tidak hanya mendengarkan 

atau menerima penjelasan guru secara sepihak, tetapi dapat pula melakukan 

aktivitas-aktivitas lain yang bermakna dan menunjang proses penyampaian 

yang dimaksud. Misalnya melakukan percobaan, membaca buku, bahkan jika 

perlu siswa-siswa tersebut dibimbing menemukan masalah dan sekaligus 

mencari upaya-upaya pemecahannya. 
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Seperti uraian di atas bahwa seseorang yang sudah melakukan belajar 

mengalami perubahan tingkah laku. Menurut Rochman Natawijaya (1984:13) 

memaparkan tentang ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar 

adalah sebagai berikut. 

a. Perubahan yang Terjadi Secara Sadar 

Ini bahwa individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan 

atau sekurang-kurangnya individu telah merasakan terjadinya perubahan 

dalam dirinya. Individu yang bersangkutan menyadari bahwa 

pengetahuannya bertambah,  kecakapannya bertambah,  kebiasaannya 

bertambah. 

b. Perubahan dalam Belajar Bersifat Kontinu dan Fungsional 

Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri individu 

berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Satu perubahan yang terjadi 

akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi 

kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. Misalnya jika seorang anak 

belajar menulis, maka ia akan mengalami perubahan dari tidak bisa 

menulis menjadi dapat menulis. Perubahan ini berlangsung terus sampai 

kecakapan menulisnya menjadi baik dan sempurna. 

c. Perubahan dalam Belajar Bersifat Aktif dan Pasif 

Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa 

bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari 

sebelumnya. Dengan demikian semakin banyak belajar, makin banyak dan 

makin baik perubahan yang diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif 

artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya melainkan 

karena usaha individu itu sendiri. 
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d. Perubahan dalam Belajar bukan Bersifat Sementara 

Perubahan yang bersifat sementara atau temporer akan terjadi hanya 

beberapa saat saja, seperti berkeringat, keluar air mata, bersin, menangis 

dan sebagainya, tidak dapat digolongkan sebagai perubahan dalam arti 

belajar. Perubahan yang terjadi karena proses belajar yang bersifat 

menetap atau permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi 

setelah belajar akan bersifat menetap. Misalnya tidak mudah hilang begitu 

saja melainkan akan terus dimiliki, bahkan akan makin berkembang kalau 

terus digunakan atau dilatih. 

e. Perubahan dalam Belajar Bertujuan atau Terarah 

Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku terjadi karena ada tujuan 

yang akan dicapai. Perbuatan belajar akan terarah pada perubahan tingkah 

laku yang benar-benar disadari. Misalnya seseorang yang belajar 

mengetik, sebelumnya telah menetapkan apa yang mungkin dapat dicapai 

dengan belajar mengetik, atau tingkat kecakapan mana yang akan 

dicapainya. Dengan demikian perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa 

terarah pada tingkah laku yang telah ditetapkan. 

f. Perubahan Mencakup Seluruh Aspek Tingkah Laku 

Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses 

belajar, meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang 

belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah 

laku secara menyeluruh dalam sikap, kebiasaan, keterampilan, 

pengetahuan dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya jika seseorang 

anak telah belajar naik sepeda, maka perubahan yang paling tampak ialah 

dalam keterampilan naik sepeda itu. Akan tetapi ia telah mengalami 
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perubahan-perubahan seperti pemahaman cara kerja sepeda, pengetahuan 

tentang jenis-jenis sepeda, pengetahuan tentang alat-alat sepeda, cita-cita 

untuk memiliki sepeda dan sebagainya. Jadi aspek perubahan yang satu 

berhubungan dengan yang lain. 

2. Tahap-tahap dalam Proses Belajar 

Menurut Bruner (2004:7) jika seseorang mempelajari sesuatu pengetahuan 

(misalnya suatu konsep matematika), pengetahuan itu perlu dipelajari dalam 

tahap-tahap tertentu agar pengetahuan itu dapat diinternalisasi dalam pikiran 

(struktur kognitif) orang tersebut. Proses internalisasi akan terjadi secara 

sungguh-sungguh (yang berarti proses belajar terjadi secara opimal) jika 

pengetahuan yang dipelajari itu dipelajari dalam tiga tahap yang macamnya 

dan urutannya adalah sebagi berikut. 

a. Tahap enaktif, yaitu suatu tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan di 

mana pengetahuan itu dipelajari secara aktif, dengan menggunakan benda-

benda kongkret atau menggunakan situasi yang nyata. 

b. Tahap ikonik, yaitu suatu tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan di 

mana pengetahuan itu direspresentasikan (diwujudkan) dalam bentuk 

bayangan visual (visual imagery), gambar atau diagram, yang 

menggambarkan kegiatan kongkret atau situasi kongkret yang terdapat 

pada tahap enatik tersebut di atas (butir a). 

c. Tahap simbolik, yaitu suatu tahap pembelajaran di mana pengetahuan itu 

direspresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak (abstract 

symbols), yaitu simbol-simbol arbiter yang dipakai berdasarkan 

kesepakatan orang-orang dalam bidang yang bersangkutan, baik simbol-
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simbol verbal (misalnya huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat), 

lambang-lambang matematika, maupun lambang-lambang abstrak lainnya. 

Menurut Bruner, proses belajar akan berlangsung secara optimal jika 

proses pembelajaran diawali dengan tahap enatik, dan kemudian, jika tahap 

belajar yang pertama ini telah dirasa cukup, siswa beralih ke kegiatan belajar 

tahap ke dua, yaitu tahap belajar yang menggunakan modus representasi 

ikonik; dan selanjutnya kegiatan belajar itu diteruskan dengan kegiatan belajar 

tahap ke tiga, yaitu tahap belajar dengan menggunakan modus representasi 

simbolik. 

Discovery learning dari Jerome Bruner, merupakan model pembelajaran 

yang dikembangkan berdasarkan pada pandangan kognitif tentang 

pembelajaran dan prinsi-prinsip kontruktivitas. Di dalam discovery learning 

siswa didorong untuk belajar sendiri secara mandiri. Siswa belajar melalui 

keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam 

memecahkan masalah, dan guru mendorong siswa untuk mendapatkan 

pengalaman dengan melakukan kegiatan yang memungkinkan siswa 

menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. 

Pembelajaran ini  membangkitkan keingintahuan siswa, memotivasi siswa 

untuk bekerja sampai menemukan jawabannya. Siswa belajar memecahkan 

masalah secara mandiri dengan ketrampilan berpikir sebab mereka harus 

menganalisa dan memanipulasi informasi. 

Pembelajaran menurut Bruner adalah siswa belajar melalui keterlibatan 

aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam memecahkan masalah 

dan guru berfungsi sebagai motivator bagi siswa dalam mendapatkan 
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pengalaman yang memungkinkan mereka menemukan dan memecahkan 

masalah. 

3. Proses Pembelajaran Matematika 

Menurut M. Mukti Aji dan kawan-kawan (1997:3) faktor utama penyebab 

matematika dianggap momok bagi siswa adalah penanaman konsep 

materinya. Banyak siswa kesulitan memahami materi yang sedang dipelajari. 

Dengan pertimbangan itu, materi-materi yang disajikan harus sederhana dan 

menarik. Sederhana dalam arti penyajian materi mudah dipahami. Agar lebih 

menarik dan menumbuhkan kesan rekreatif, penanaman materi disertai 

gambar-gambar yang menarik. Kemudian ini juga sangat berguna untuk orang 

tua siswa. 

Tidak bisa disangsikan lagi, metematika sebagai ilmu dasar dewasa ini 

telah berkembang sangat pesat, baik materi maupun kegunaannya. 

Matematika sekolah terdiri atas bagian-bagian matematika yang dipilih guna 

menumbuhkembangkan kemampuan-kemampuan dan membentuk pribadi 

siswa serta berpandu kepada perkembangan IPTEK. 

Untuk itu peranan orang tua di rumah sangatlah membantu siswa dalam 

belajar. Terutama dalam membantu memecahkan kesulitan pekerjaan rumah. 

Menurut Achmad Kereng (dalam Djoko Waludi, 2003:13) mengatakan 

tentang orang tua dalam membantu anak-anaknya memecahkan PR 

matematika masih diperlukan, tetapi tidak harus. 

Ada tiga faktor yang harus diperhatikan para orang tua di rumah untuk 

membantu proses pembelajaran matematika. Pertama, kondisi orang tuanya 

sendiri. Mereka memiliki finansial cukup, hati-hatilah memilih guru privat. 

Jangan sampai terjadi guru privatnya hanya untuk mengerjakan PR anaknya. 
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Kedua, banyak keluhan orang tua, seperti nilai matematika anaknya kurang 

baik. Lalu dicari kambing hitamnya, gurunya disalahkan kurang bisa 

mengajar. Sebaliknya, sebelum luapan emosi terlontar, carilah dahulu 

kesalahan diri sendiri. Jarang orang tua menyalahkan diri sendiri. Ketiga, 

bagaimana orang tua membantu anak belajar matematika, sedikitnya perlu 

diperhatikan kondisi orang tua dan anaknya sendiri. 

Namun secara umum, ada yang perlu diperhatikan orang tua dalam 

membantu anaknya belajar matematika, antara lain yang berikut. 

a. Berilah kondisi belajar yang menyenangkan. Misalnya, ruangan sendiri 

yang baik. Berilah dorongan agar senang belajar matematika, jika perlu 

panggil teman sekelasnya (satu atau dua anak) untuk belajar bersama. 

b. Sediakan alat dan buku-buku pelajaran secukupnya. 

c. Pada peristiwa-peristiwa penting, ulang tahun misalnya, berikanlah hadiah 

buku atau permainan yang ada hubungannya dengan matematika. 

d. Pada dinding kamarnya, hendaklah digantung gambar-gambar yang 

memacu semangat belajar. Misalnya, ahli-ahli matematika atau rumus-

rumus matematika yang disajikan secara bagus. 

e. Jangan sekali-kali menyalahkan guru di depan anak, sebab akan 

menimbulkan kurangnya kepercayaan anak kepada gurunya atau mungkin 

yang disalahkan orang tuanya. Sebab bagaimanapun bagi anak, guru 

adalah orang yang paling pandai. 

4. Matematika Sekolah 

a. Pengertian matematika sekolah  

Menurut kurikulum sekolah 1994 (1994:110) dijelaskan bahwa yang 

dimaksud matematika sekolah adalah “matematika yang diajarkan di 
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pendidikan dasar dan pendidikan menengah”. Berarti matematika SD 

adalah matematika sekolah yang diajarkan ditingkat SD, matematika SMP 

adalah matematika yang diajarkan ditingkat SMP, matematika SMA 

adalah matematika sekolah yang diajarkan ditingkat SMA. 

b. Fungsi matematika sekolah 

Menurut kurikulum sekolah 1994 (1994:110) “matematika sekolah 

mempunyai fungsi sebagai masukan instrumental, yang memiliki obyek 

dasar abstrak dan berlandaskan kebenaran konsistensi, dalam sistem 

proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan”. 

c. Tujuan matematika sekolah 

Menurut kurikulum sekolah 1994 (1994:111) tujuan umum 

matematika sekolah adalah sebagai berikut. 

1). Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan 
keadaan di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang, 
melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran logis, rasional, 
kritis, cermat, jujur, efektif, dan efisien.  

2). Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan 
pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam 
mempelajari berbagai ilmu pengetahuan.  

 
Dengan demikian tujuan umum matematika pada jenjang pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah memberi tekanan pada penataan nalar dan 

pembentukan sikap serta juga memberi tekanan pada ketrampilan dalam 

penerapan matematika. 

d.   Tujuan pengajaran matematika di SD 

Menurut kurikulum SD 1994 (1994:111) tujuan pengajaran 

matematika di SD adalah sebagai berikut. 

1) Menumbuh dan mengembangkan kerampilan berhitung 
(menggunakan bilangan) sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Menumbuhkan kemampuan siswa yang dapat dialihgunakan 
melalui kegiatan matematika. 
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3) Mengembangkan pengetahuan dasar matematika sebagai bekal 
belajar lebih lanjut di SMP.  

4) Membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif, dan disiplin. 
 
Jadi matematika yang di dapat di SD merupakan modal untuk 

melanjutkan ke SMP serta sebagai landasan dalam mempelajari dan 

mengembangkan matematika. 

5. Meningkatkan Minat Belajar Siswa 

Sebagai upaya untuk mencapai suatu perubahan, kegiatan belajar itu 

sendiri harus dirancang sedemikian rupa sehingga seluruh siswa menjadi aktif, 

dapat merangsang daya cipta, rasa, dan karsa. Dalam hal ini, para siswa tidak 

hanya mendengarkan atau menerima penjelasan guru secara sepihak, tetapi 

dapat pula melakukan aktivitas-aktivitas lain yang bermakna dan menunjang 

proses pencapian tujuan yang dimaksud. Misalnya melakukan percobaan, 

membaca buku, bahkan jika perlu siswa-siswa tersebut dibimbing menemukan 

masalah dan sekaligus mencari upaya-upaya pemecahannya. 

Di dalam kegiatan belajar mengajar ada tiga ranah yang perlu 

dikembangkan yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada hakikatnya 

kognitif, afektif, dan psikomotor itulah yang mewarnai kepribadian individu. 

Ketiga ranah tersebut menyatu dan sulit dipisahkan. Seorang guru harus 

berupaya mengembangkan ketiga ranah itu pada saat menyajikan pelajaran. 

Dalam pelaksanaannya tentu ada perbedaan tergantung pada penekanan ranah 

tertentu sesuai dengan mata pelajaran. Misalnya mata pelajaran Matematika 

lebih menekankan ranah kognitif disamping ranah lainya. Dalam kaitan itu, 

perlu diperhatikan asas-asas yang melandasi proses belajar mengajar yaitu 

sebagai berikut. 
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1. Asas Apersepsi 

Apersepsi adalah suatu kegiatan mental dalam mengolah secara aktif 

tanggapan-tanggapan baru yang dipengaruhi oleh tanggapan yang telah 

dimiliki siswa. Agar siswa mendapat persepsi dan apersepsi yang terang, 

jelas dan benar, mereka harus diberi pengalaman lansung sebanyak 

mungkin dalam situasi belajar. Karena itu, asas apersepsi berpegangan 

pada suatu prinsip bahwa setiap bahan pengajaran yang baru harus 

berlandaskan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. 

2. Asas Minat dan Perhatian 

Antara minat dan perhatian terdapat perbedaan yang mendasar, namun 

saling melengkapi. Minat itu lebih bersifat temporer (sementara). 

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap minat dan perhatian siswa 

antara lain pemilihan bahan pengajaran, minat dan perhatian guru serta 

cara guru mengajar. 

3. Asas Peragaan  

Asas peragaan berdasarkan pertimbangan berikut. 

a. Pengajaran akan lebih menarik (dapat membangkitkan minat dan 

perhatian siswa) apabila disertai dengan contoh-contoh yang dapat 

diperagakan. 

b. Membantu memperjelas pengertian sesuatu, lebih-lebih untuk anak-

anak yang taraf berpikirnya masih pada tingkat konkret. 

c. Mencegah verbalisme siswa-siswa hafal tentang kata-kata, tetapi tidak 

memahami artinya. 
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4. Asas Motivasi  

Motivasi adalah usaha guru membangkitkan minat belajar siswa untuk 

lebih giat belajar. Guru seyogyanya menerapkan motivasi tersebut di 

sekolah yang dilandasi aspek psikologi dan psikologis. Beberapa contoh 

yang dapat menumbuhkan motivasi siswa di sekolah seperi berikut: angka 

atau nilai, penghargaan, persaingan dan kerjasama. 

Angka atau minat dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar. 

Semua siswa tentu ingin memperoleh nilai atau angka yang tinggi. Ada 

dua macam pengaruh akibat dari pemberian angka, yaitu sebagai 

“penghargaan” jika anak itu mendapati angka yang tinggi, dan sebagai 

“hukuman” jika anak mendapati angka yang rendah. Siswa yang 

mendapati angka yang rendah perlu diberi dorongan serta harapan. 

Kerja sama merupakan motivasi belajar yang sehat, yang dapat berupa 

pekerjaan atau masalah yang harus dipecahkan secara kelompok. Dalam 

rangka kelompok, aktivitas belajar siswa didorong oleh rasa tanggung 

jawab terhadap kelompoknya. Setiap siswa berusaha berpartisipasi secara 

aktif dalam menyumbangkan pikirannya. 

5. Asas Bekerja Sendiri 

Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyelesaikan pekerjaan atau masalahnya sesuai dengan kemampuannya 

sendiri. Prinsip di atas, mempunyai dasar psikologis dan paedagogis. Agar 

siswa dapat melakukan berbagai aktivitas dan bekerja sendiri, mereka 

hendaknya diberi tugas individu disamping tugas kelompok. Secara 

paedagogis, asas bekerja sendiri ditujukan untuk membimbing siswa ke 

arah berdiri sendiri atas tanggung jawab sendiri, mampu mengatasi 
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kesulitan-kesulitan dengan kemampuan sendiri, penuh inisiatif dan berfikir 

kritis serta bertanggung jawab. 

6. Asas Kooperasi 

Guru harus memberikan kepada siswanya untuk melakukan kegiatan 

yang kooperatif. Asas kooperasi didasarkan kepada suatu pertimbangan 

bahwa setiap individu adalah makhluk sosial. Asas kooperasi bertujuan 

membina aspek sosial anak. 

7. Asas Penyesuaian kepada Individu Anak.  

Asas ini didasarkan pada pandangan bahwa anak secara individual 

berbeda satu sama lain. Pada pratiknya, sekolah dengan sistem pengajaran 

klasikal kurang dalam pengembangan aspek perbedaan individu ini. Oleh 

karena itu, untuk dapat dilaksanakan prinsip individualisasi diperlukan 

suatu sistem pengajaran klasikal yang lebih longgar. Artinya, prinsip 

individualisasi dalam batas-batas tertentu dalam sistem pengajaran 

klasikal harus dapat dilaksanakan. 

8. Asas Korelasi 

Asas Korelasi mengemukakan pentingnya hubungan antara bidang 

pengajaran yang satu dengan bidang pengajaran yang lain. Asas ini tepat 

sekali digunakan dalam bentuk pengajaran proyek atau unit pada mata 

pelajaran yang satu dikorelasikan atau diintegrasikan dengan mata 

pelajaran yang lain yang ada kaitannya. 

9. Asas Ulangan Yang Teratur 

Asas ini mencakup dua pokok masalah. 
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a. Ulangan sebagai usaha memelihara kontinuitas antara bahan 

pengajaran yang telah diajarkan dengan bahan baru. Prinsip ulangan                     

ini berlandaskan aperasepsi. 

b. Ulangan dalam arti penilaian atau evaluasi. Bila suatu bahan 

pengajaran telah selesai diajarkan, hendaklah diadakan ulangan untuk 

menilai prestasi belajar anak. Fungsinya adalah untuk memperbaiki 

proses belajar mengajar. 

6. Menumbuhkan Minat Siswa Kepada Pelajaran Matematika 

Minat merupakan suatu sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. 

Minat ini besar sekali pengaruhnya terhadap belajar, sebab dengan minat 

seseorang akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya tanpa minat, 

seseorang tidak mungnkin melakukan sesuatu. Keterlibatan siswa dalam 

belajar erat kaitannya dengan sifat-sifat siswa, baik yang bersifat kognitif 

seperti kecerdasan dan bakat, maupun yang bersifat afektif  seperti motivasi, 

rasa percaya diri dan minatnya. 

Wiliam James (2003:6) melihat bahwa minat siswa merupakan faktor 

utama yang menentukan derajat keaktifan belajar siswa. Mursel dalam 

bukunya Succesful Teaching memberikan suatu klasifikasi yang berguanna 

bagi guru dalam memberikan pelajaran kepada siswa. Ia mengemukakan 22 

macam minat yang diantaranya ialah minat terhadap belajar. 

Perhatian lebih sederhana dan ada hubungannya  dengan minat. 

Perbedaannya perhatian sifatnya sementara ada kalanya tenggelam tetapi 

minat sifatnya tetap. Sedangkan motivasi adalah suatu proses untuk 

menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk 

memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Motivasi dapat timbul dari dalam 
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diri individu (motivasi intrinsik) maupun akibat pengaruh dari luar dirinya 

(motovasi ekstrinsik) 

Oleh karena itu, guru harus bisa menumbuhkan minat dan perhatian siswa 

dalam belajar matematika, sekaligus bisa membangkitkan motivasi belajar 

siswa. Dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya, matematika termasuk 

pelajaran dengan jumlah jam terbanyak. Tentunya banyaknya jam pelajaran 

tersebut diiringi dengan beban materi pelajaran yang sarat. Hal ini akan 

berimplikasi pada beban kerja guru dalam menyajikan materi yang bertambah 

berat, sementara bagi siswa yang tingkat kecerdasannya pas-pasan akan terasa 

berat, membosankan, dan sebagainya. 

Di pihak lain, sering kita dengan keluhan orang tua siswa, bahwa 

matematika meruapakan pelajaran yang membingungkan, tak hanya bagi 

anaknya juga bagi mereka. Bahkan orang tua merasa kewalahan bila ditanyai 

soal-soal matematika oleh anaknya yang di SD kelas V dan Kelas VI. 

Lebih fatal lagi, mereka menganggap matematika selalu dihubungkan 

dengan sesuatu yang sulit, abstrak dan sosok guru yang tak ramah atau guru 

killer. Meskipun anggapan tersebut tidak semuanya benar. Ditambah bila 

pengajaran matematika dilakukan secara kaku, tidak menggunakan alat 

peraga, atau tidak diselingi dengan permainan teka-teki matematika yang 

menarik. Akibatnya matematika merupakan “hantu” yang menakutkan dan 

membosankan bagi sebagian siswa. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai cara 

bisa ditempuh guru agar siswa menjadi senang, tertarik atau berminat terhadap 

matematika, antara lain sebagai berikut. 

1. Penggunaan alat pelajaran/alat peraga yang menarik. 

2. Siswa diberi LKS (Lembar Kerja Siswa) pada materi pelajaran tertentu. 
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3. Pada pertengahan kegiatan pembelajaran bila siswa sudah merasa jenuh  

dengan materi yang sedang disajikan ada baiknya diselingi dengan 

permainan atau teka-teki matematika yang menarik. Walaupun kurang 

lebih 5 menit saja. 

4. Pentingnya penerapan soal-soal matematika yang berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

5. Guru harus sering memeriksa PR siswanya dan sekaligus diadakan 

penilaian. Hal ini penting dilakukan karena akan memberikan gairah siswa 

dalam belajar matematika. 

6. Bagi guru yang mengajar di SD, ada baiknya sesekali anak diajak belajar 

matematika di luar kelas. Tampa alat tulis pun mereka bisa menggambar 

atau menulis bilangan di tanah. Anak bisa belajar sambil bermain. 

7. Mengajar berhitung dengan jari, lidi atau simpoa (abakus) kembali 

digunakan sebagai sarana belajar matematika tahap awal di SD. Hal yang 

sangat menggembirakan saat ini sudah banyak berdiri kursus mental 

aritmatika yang siswanya bisa menghitung operasi aljabar dengan cepat 

dengan menggunakan simpoa. 

8. Guru seyogyanya dibekali dengan kemampuan untuk bersikap hangat dan 

antusias dalam proses belajar-mengajar (pembelajaran) agar diperoleh 

suatu hasil pengajaran yang lebih baik. 

9. Di dalam kelas, hendaknya guru memiliki kewibawaan dengan 

kepemimpinan yang demokratis. 

10. Dalam mendidik dan mengajar, hendaknya guru berusaha menjadi guru 

yang efekif dan profesional.  

GBHN 1998 mengamanatkan bahwa “Pembinaan anak dan remaja 
dilaksanakan bersamaan dengan peningkatan kesadaran orang tua terhadap 
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tanggung jawab dan peranannya sebagai pendidik pertama dan utama, 
serta peningkatan perhatian terhadap anak sesuai dengan usia dan tahap 
perkembangannya. Orang tua juga dituntut untuk lebih menyadari betapa 
besar peranannya sebagai panutan dan teladan bagi  anak dan  remaja, 
dengan menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis, sejahtera lahir 
batin.” 
 
Meskipun pada akhir-akhir ini ada faktor perubahan masyarakat yang 

mempengaruhi sikap remaja masa kini. Menurut Siti Rahayu Hadinoto 

(2003:6), dalam jaman Iptek ini orang tua tidak lagi dapat menjadi model bagi 

anak-anaknya. Ini lantaran orang tua, tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan 

anak terhadap ilmu pengetahuan. Banyak pertanyaan anak tak dapat dijawab 

oleh orang tua, sehingga mereka menyerahkannya kepada pendidik formal. 

Kondisi demikian itu, menurut Rahayu yang mantan Dekan Fak. Psikologi 

UGM ini, mau tak mau mengurangi nilai orang tua sebagai model bagi anak-

anaknya. Kewibawaan orang tua pun sedikit merosot. Remaja tidak lagi 

memandang orang tua sebagai sumber ilmu pengetahuan. Di sini sering terjadi 

gap antara remaja dan orang tua. Agar tidak ketinggalan zaman sekaligus 

merapatkan gap yang mungkin timbul, orang tua harus selalu meningkatkan 

kemampuannya. Khususnya agar tidak terlalu ketinggalan dengan remajanya. 

Dalam hal belajar di rumah, orang tua atau wali murid harus sering 

memperhatikan dan mengawasi  anak-anaknya, terutama pada malam hari 

antara pukul 19.00 sampai pukul 21.00. Bila anaknya jarang belajar di rumah, 

seharusnya orang tua atau wali murid menyuruh anaknya giat belajar. 

Diusahakan orang tua atau wali murid sering menanyakan atau memerksa PR 

(Pekerjaan Rumah) anaknya. 

Menurut pakar pendidikan Pastor J. Drost, SJ, (2003:6) orang tua yang 

selalu membantu PR anak-anaknya akan membuat anak makin tergantung. 

Cara yang paling baik untuk membantu anak belajar matematika adalah 
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memberi semangat, mendorong dan menciptakan suasana belajar. Anak yang 

katanya tidak bisa menjawab soal, jangan diberi jawaban langsung tetapi perlu 

diberi dorongan untuk memecahkan persoalannya sendiri. 

7. Pengelolaan Kelas 

Tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap siswa di kelas itu dapat 

belajar dengan  tertib sehingga  tujuan  pengajaran  yang telah ditetapkan 

dapat  tercapai secara efektif dan efisien. 

Pada prinsipnya pengelolaan kelas dimaksud mencakup 2 hal. 

1. Pengelolaan yang menyangkut siswa: yang dimaksudkan pengelolaan 

siswa ialah upaya-upaya yang dilaksanakan guru untuk menciptakan suatu 

kondisi tertentu yang memungkinkan terselenggaranya suatu proses 

belajar-mengajar secara efektif dan efisien, dan dapat menciptakan hasil 

maksimal sebagaimana yang diharapkan. 

2. Pengelolaan fisik (ruangan, perabot, maupun alat pengajaran): membuka 

jendela agar udara segar dapat masuk ke ruangan, menyalakan lampu agar 

ruangan kelas menjadi tenang, menggeser papan tulis, mengatur meja dan 

sebagainya merupakan kegiatan pengelolaan kelas khusunya yang berkait 

dengan pengelolaan fisik. 

8. Uraian Materi yang Terkait dengan Penelitian 

Sebelum anak diberikan materi gambar atau denah berskala, perlu 

diingatkan kembali tentang satuan panjang dan satuan luas. 
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km 

hm 

dam 

m 

dm 

cm 

mm 

a. Biasanya ukuran panjang dinyatakan dalam bentuk tangga berikut. 

 

 

 

                                                                                       kalikan 10 

 

 

          bagi dengan 10 

 

b. Biasanya ukuran luas dinyatakan dalam bentuk tangga sebagai berikut. 

 

                                                      
 

 
 
 

 

 

 

Untuk mentukan luas dapat menggunakan satuan luas km2, hm2, dam2, m2, 

dm2, cm2 dan mm2 atau ha, a, dan ca. Hubungan kedua macam satuan luas 

tersebut adalah: 

 

1 ha = 100 a ; 1 hm2 = 100 dam2 

1 a = 100 ca ; 1 dam2 = 100 m2 

1 hm2     =  1 ha 
1 dam2   =  1 a 
1 m2       =  1 ca 

km2 

hm2 

dm2 

m2 

dam2 

cm2 

mm2 

ca 

a 

ha 
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c. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca gambar atau 

denah berskala adalah sebagai berikut. 

1). Denah Berskala 

a). Panjang atau lebar pada denah 

b). Skala  

Misalnya:  

Skala 1:2.000 artinya 1 cm pada denah sama dengan 2.000 cm 

yang sebenarnya. Gambar denah berskala digunakan untuk 

menghitung ukuran sebenarnya dari benda yang amat besar. 

c). Panjang atau lebar yang sebenarnya 

2). Contoh materi denah berskala. 

Kita dapat pula membuat denah rumah tipe 36 di atas tanah yang 

luasnya 90 m2. Rumah tipe 36, berarti luas rumah (bangunan) = 36 m2. 

Lebar tanahnya 9 m. Gambar berskala dari keadaan tersebut sebagai 

berikut.  

Untuk tanah        :  luas = 90 m2 

    lebar =   9 m 

   panjang = 10 m  

Untuk bangunan  : luas           = 36 m2 

Jika panjang dan lebar bangunan sama,  

panjang dan lebar bangunan =  6 m. 

Marilah kita gambar pada gambar berskala dengan skala 1:100 

Untuk tanah  

Lebar 9 m = 900 cm 

                                             Lebar pada gambar (900:100) cm = 9 cm 

Skala 1: 100 
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Lebar 10 m = 1.000 cm 

                                           Panjang pada gambar  

Skala 1: 100   (1.000:100) cm = 10 cm 

Untuk bangunan 

Panjang 6 m = 600 cm 

                                            Panjang pada gambar (600:100) cm = 6 cm 

Skala 1:100 

 

            9 cm 
 
                                                                         
10 cm       6 cm 
 
            6 cm      
 

 

3). Contoh cara menyelesaikan soal cerita tentang gambar atau denah 

berskala. 

Contoh 1: 

Sebidang tanah berbentuk persegi panjang. 

Panjang 1 km dan lebar ½ km. 

Gambarkan bidang tanah itu dengan skala 1:10.000. 

Penyelesaian  

Diketahui: Sebidang tanah dengan  - panjang = 1 km 

        - lebar = ½ km 

       - skala 1:10.000 

Ditanya:    Gambar tanah 
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Jawab: 

Panjang 1 km = 100.000 cm  

      Panjang pada gambar 

Skala 1:10.000     (100.000:10.000) cm = 10 cm 

Lebar ½ km = 50.000 cm 

 Lebar pada gambar  

Skala 1:10.000 (50.000:10.000) cm = 5 cm 

 

Dengan demikian, gambar tanah tersebut adalah: 

                               

                                 5 cm 

                                          10 cm              

Contoh 2:                                             

Gambar berikut adalah gambar berskala untuk menunjukkan tinggi 

pohon. 

 

 

                                                                                          2,5 cm 

                           

                                        

                       A                                               4 cm                                     B 

                                                                        skala 1:200                         

Dari gambar terlihat bahwa tinggi pohon 2,5 cm. 

Pohon dilihat jaraknya dari A jaraknya 4 cm. 

Skala 1:200 
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Tentukan: 

a. Tinggi pohon sebenarnya. 

b. Jarak sebenarnya dari tempat melihat pohon (titik A) ke pohon itu  

 (titik B). 

Penyelesaian: 

Diketahui: Tinggi pohon pada gambar 2,5 cm 

 Jarak dari tempat melihat pohon (titik A) ke pohon 

(titik B) adalah 4 cm. 

  Skala 1:200 

Ditanya:  Tinggi pohon sebenarnya 

     Jarak sebenarnya dari tempat melihat pohon ke pohon itu. 

Jawab: 

Tinggi pohon pada gambar 2,5 cm 

                                                             Tinggi pohon sebenarnya adalah  

Skala 1:200       (200x2,5) cm = 500 cm = 5 m 

Jarak pada gambar 4 cm 

        Jarak sebenarnya adalah 

Skala 1:200       (200x4) cm = 800 cm = 8 m  

9. Model Pembelajaran Tutor Sebaya dalam Kelompok Kecil 

   Menurut Hisyam Zaini (dalam Amin Suyitno, 2002:60) mengatakan 

bahwa metode belajar yang  paling  baik adalah dengan mengajarkan kepada 

orang lain. Oleh karena itu, pemilihan pembelajaran tutor sebaya sebagai 

strategi pembelajaran akan sangat membantu siswa di dalam mengajarkan 

materi kepada teman-temannya. 
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   Jika model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil ini 

diterapkan, maka langkahnya sebagai berikut. 

a. Dipilih materi yang memungkinkan materi tersebut dapat dipelajari siswa 

secara mandiri. Materi pelajaran dibagi dalam sub-sub materi (segmen 

materi). 

b. Para siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang heterogen, 

sebanyak sub-sub materi yang akan disampaikan guru. Siswa-siswa pandai 

disebar dalam setiap kelompok dan bertindak sebagai tutor sebaya. 

c. Masing-masing kelompok diberi tugas mempelajari satu sub materi. Setiap 

kelompok dipandu oleh siswa yang pandai sebagai tutor sebaya. 

d. Mereka diberi waktu yang cukup untuk persiapan, baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas. 

e. Setiap kelompok melalui wakilnya menyampaikan sub materi sesuai 

dengan tugas yang telah diberikan. Guru bertindak sebagai narasumber 

utama. 

f. Setelah semua kelompok menyampaikan tugasnya secara berurutan sesuai 

dengan urutan sub materi, beri kesimpulan dan klasifikasi seandainya ada 

pemahaman siswa yang perlu diluruskan. 

10. Kerangka Berpikir 

Materi pengukuran bagi siswa SD kadang merupakan hal yang masih 

dianggap sulit. Apalagi kalau sudah menyangkut satuan ukuran luas. Karena 

siswa harus menghafal satuan ukuran panjang terlebih dahulu. Kemudian 

menghubungkannya dengan satuan luas. Untuk itu peneliti mengangkat 

masalah tentang bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI 

SD Negeri Blubuk 03 Kecamatan Dukuhwaru melalui model pembelajaran 
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tutor sebaya dalam kelompok kecil dalam menyelesaikan soal cerita tentang 

membaca gambar atau denah berskala. Sehingga diharapkan nantinya siswa 

mampu menerapkannya di masa yang akan datang. 

 

B. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis tindakan yang akan diajukan adalah 

sebagai berikut. Melalui model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil 

dalam menyelesaikan soal cerita tentang membaca gambar atau denah berskala 

maka hasil belajar matematika siswa kelas VI SD Negeri Blubuk 03 Kecamatan 

Dukuhwaru dapat ditingkatkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian tindakan kelas yang berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Kelas VI SD Negeri Blubuk 03 Kecamatan Dukuhwaru dalam 

Menyelesaikan Soal Cerita tentang Membaca Gambar atau Denah Berskala 

Melalui Model Pembelajaran Tutor Sebaya dalam Kelompok Kecil”, ini 

dilaksanakan di SD Negeri Blubuk 03 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, 

yang beralamat di  desa Blubuk tepatnya Jl. Raya Slawi-Jatibarang km 6, 

sebenarnya letak SD cukup strategis karena menghadap jalan raya yang lalu 

lintasnya setiap saat cukup ramai, apalagi pada pagi hari. Namun kondisi 

siswanya kurang menunjang dan cukup memprihatinkan, karena semua siswanya 

berasal dari satu pedukuhan, yang diberi nama “Pedukuhan Candra Geni”, 

pedukuhan yang mayoritas masyarakatnya adalah petani dan buruh. Banyak anak-

anak yang tinggal hanya dengan nenek atau kakeknya, karena orang tua mereka 

mencari nafkah di Jakarta. Komunikasi yang digunakan adalah campuran, yaitu 

Bahasa Jawa (desa) dan Bahasa Indonesia. Untuk itu diperlukan kemampuan guru 

yang dapat menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan bagi 

siswanya.Terutama guru yang mampu membawa anak-anak ke perubahan yang 

berarti. Maka kolaborasi antar teman sejawat sangat diperlukan demi tercapainya 

penelitian tersebut. 
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B. Subyek yang Diteliti 

Subyek yang diteliti adalah siswa kelas VI tahun pelajaran 2005/2006, dengan  

jumlah 19 siswa, yang terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. 

Mengajar dengan siswa yang rata-rata kurang dari 30 siswa, sebenarnya bisa 

memudahkan guru dalam mengamati siswa secara individual, namun karena 

kondisi siswa berasal dari masyarakat ekonomi lemah dan kurang perhatian dari 

pihak orang tua terhadap anaknya dalam bidang pendidikan, maka diperlukan 

sosok guru yang bisa  bertindak sebagi teman dalam  belajar serta koordinasi yang 

baik antara sesama guru sangat diperlukan  untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 

C. Prosedur Kerja dalam Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini merupakan siklus yang dirancang dalam tiga 

siklus. Setiap siklus ada empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, 

dan refleksi. Tahapan tersebut disusun dalam siklus dan setiap siklus dilaksanakan 

sesuai perubahan yang ingin dicapai. 

Siklus I  

Perencanaan 

a. Memilih materi yang memungkinkan dapat dipelajari siswa secara mandiri. 

b. Menyusun rencana pembelajaran 

c. Merancang pembelajaran dengan membentuk kelompok belajar siswa, setiap 

kelompok beanggotakan 6 orang siswa. 

d. Membagi kelompok belajar secara acak dan siswa pandai bertindak sebagai 

tutor sebaya. 
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e. Menentukan lokasi pembelajaran dan alat peraga sebagai sarana implementasi 

tindakan. 

f. Menentukan kolaborasi dengan teman sejawat sebagai pengamat penelitian. 

g. Merancang lembar kerja siswa. 

h. Merancang test formatif. 

Tindakan 

a. Guru menyiapkan alat peraga yang diperlukan. 

b. Guru mengadakan presensi terhadap kehadiran siswa. 

c. Guru mengadakan tanya jawab yang mengarah pada materi pelajaran. 

d. Dengan metode ceramah bervariasi, guru menjelaskan materi membaca 

gambar atau denah berskala. 

e. Guru membagikan lembar kerja siswa (LKS) untuk dikerjakan secara ber-

kelompok. 

f. Masing-masing kelompok mengerjakan lembar kerja yang dipandu oleh siswa 

pintar sebagai tutor sebaya. 

g. Masing-masing kelompok diberi waktu yang cukup untuk persiapan, baik di 

dalam kelas maupun di luar kelas. 

h. Masing-masing wakil dari anggota kelompok mengerjakan hasi lembar kerja 

di papan tulis, guru sebagai nara sumber. 

i. Setelah semua kelompok menyampaikan tugasnya secara berurutan sesuai 

dengan sub materi, guru memberi kesimpulan dan klasifikasi seandainya ada 

pemahaman siswa yang perlu diluruskan. 

j. Siswa mengerjakan tes formatif secara individual pada akhir pelajaran. 

k. Secara individual siswa diberi pekerjaan rumah. 
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Pengamatan 

Dalam penelitian tindakan kelas, pengamatan dilaksanakan dengan beberapa 

aspek yang diamati adalah sebagai berikut. 

a. Pengamatan Terhadap Siswa 

1). Efektivitas Kelompok 

(a) Kemampuan tutor sebaya dalam kelompoknya. 

(b) Kekompakan kerja kelompok. 

(c) Tingkat keheterogenitasan kelompok. 

(d) Kemampuan kelompok dalam menyelesaikan tugas. 

(e) Kesan umum cara membentuk kelompok. 

2). Aktivitas Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 

(a) Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran. 

(b) Kekondusifan suasana pembelajaran. 

(c) Keantusiasan siswa dalam melaksanakan tugas. 

(d) Keberanian siswa dalam mengerjakan tugas di depan kelas. 

(e) Keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal. 

(f) Keterampilan siswa menulis di papan tulis. 

(g) Keberanian siswa dalam bertanya. 

(h) Hubungan kerjasama antar siswa. 

(i) Suasana diskusi antar siswa. 

(j) Kemampuan tutor sebaya dalam memimpin kelompoknya. 

(k) Kesan umum respon siswa yang diajar. 

b. Pengamatan Terhadap Guru 

1). Mengelola Ruang, Waktu dan Fasilitas Belajar 
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(a) Menyediakan alat bantu pembelajaran dan sumber belajar yang 

diperlukan. 

(b) Menggunakan alat bantu (media) dalam proses pembelajaran. 

(c) Menggunakan waktu pembelajaran secara efisien. 

(d) Kesan umum penggunaan fasilitas belajar. 

2). Menggunakan Strategi Pembelajaran 

(a) Kemampuan penguasaan materi pelajaran. 

(b) Kemampuan guru dalam menyampaikan pelajaran. 

(c) Kemampuan menggunakan metode pengajaran. 

(d) Kemampuan mengimplementasikan pemberian bimbingan secara 

keseluruhan. 

(e) Kemampuan mengkondisikan kelas. 

(f) Kemampuan memotivasi siswa. 

(g) Kemampuan mengaktifkan siswa. 

(h) Kemampuan merespon pertanyaan siswa. 

(i) Keterampilan menyimpulkan hasil belajar siswa. 

(j) Kesan umum pemberian materi pelajaran. 

Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis hasil kerja siswa. Analisis 

dilakukan untuk mengukur baik kelebihan maupun kekurangan yang terdapat 

pada siklus I, kemudian mendiskusikan hasil analisis secara kolaborasi untuk 

perbaikan pada pelaksanaan siklus II. 
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Siklus II 

 Perencanaan 

a. Identifikasi masalah dan perumusan masalah berdasarkan refleksi pada        

siklus I. 

b. Memilih kembali materi yang memungkinkan dapat dipelajari siswa 

secara mandiri. 

c. Merancang kembali rencana pembelajaran. 

d. Merancang kembali pembelajaran dengan membentuk kelompok belajar 

siswa, tiap kelompok beranggotakan 6 orang siswa. 

e. Membagi kelompok dengan penyebaran nomor urut absen siswa, dengan 

salah satu siswa sebagai tutor sebaya. 

f. Menentukan kembali lokasi dan alat peraga sebagai sarana implementasi 

tindakan. 

g. Menentukan kembali kolaborasi dengan teman sejawat sebagai pengamat 

penelitian. 

h. Merancang kembali lembar kerja siswa. 

i. Merancang kembali tes formatif. 

 Tindakan 

a. Guru menyiapkan kembali alat peraga yang diperlukan. 

b. Guru mengadakan  presensi kembali terhadap kehadiran siswa. 

c. Guru mengadakan tanya jawab yang mengarah pada materi pelajaran. 

d. Dengan metode ceramah bervariasi guru menjelaskan materi membaca 

gambar atau denah berskala. 

e. Guru membagikan kembali lembar kerja siswa (LKS) untuk dikerjakan 

secara berkelompok. 
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f. Tiap-tiap kelompok mengerjakan kembali lembar kerja yang dipandu oleh 

tutor sebayanya. 

g. Masing-masing kelompok diberi waktu yang cukup untuk pesiapan, baik 

di dalam kelas maupun di luar kelas. 

h. Dengan bimbingan guru, masing-masing wakil dari anggota kelompok 

mengerjakan lembar kerja di papan tulis. 

i. Setelah semua kelompok menyampaikan tugasnya secara berurutan sesuai 

sub materi, guru kembali memberi kesimpulan dan klasifikasi seandainya 

ada pemahaman siswa yang perlu diluruskan. 

j. Siswa mengerjakan kembali tes formatif secara individual pada akhir 

pelajaran. 

k. Siswa diberi pekerjaan rumah kembali secara individual. 

 Pengamatan 

 Dalam penelitian tindakan kelas, pengamatan dilaksanakan dengan beberapa 

aspek yang diamati. adalah sebagai berikut. 

a. Pengamatan Terhadap Siswa 

1). Efektivitas Kelompok 

(a) Kemampuan tutor sebaya dalam kelompoknya. 

(b) Kekompakan kerja kelompok. 

(c) Tingkat keheterogenitasan kelompok. 

(d) Kemampuan kelompok dalam menyelesaikan tugas. 

(e) Kesan umum cara membentuk kelompok. 

2). Aktivitas Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 

(a) Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran. 

(b) Kekondusifan suasana pembelajaran. 
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(c) Keantusiasan siswa dalam melaksanakan tugas. 

(d) Keberanian siswa dalam mengerjakan tugas di depan kelas. 

(e) Keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal. 

(f) Keterampilan siswa menulis di papan tulis. 

(g) Keberanian siswa dalam bertanya. 

(h) Hubungan kerjasama antar siswa. 

(i) Suasana diskusi antar siswa. 

(j) Kemampuan tutor sebaya dalam memimpin kelompoknya. 

(k) Kesan umum respon siswa yang diajar. 

b. Pengamatan Terhadap Guru 

1). Mengelola Ruang, Waktu dan Fasilitas Belajar 

(a) Menyediakan alat bantu pembelajaran dan sumber belajar yang 

diperlukan. 

(b) Menggunakan alat bantu (media) dalam proses pembelajaran. 

(c) Menggunakan waktu pembelajaran secara efisien. 

(d) Kesan umum penggunaan fasilitas belajar. 

2). Menggunakan Strategi Pembelajaran 

(a) Kemampuan penguasaan materi pelajaran. 

(b) Kemampuan guru dalam menyampaikan pelajaran. 

(c) Kemampuan menggunakan metode pengajaran. 

(d) Kemampuan mengimplementasikan pemberian bimbingan secara 

keseluruhan. 

(e) Kemampuan mengkondisikan kelas. 

(f) Kemampuan memotivasi siswa. 

(g) Kemampuan mengaktifkan siswa. 
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(h) Kemampuan merespon pertanyaan siswa. 

(i) Keterampilan menyimpulkan hasil belajar siswa. 

(j) Kesan umum pemberian materi pelajaran. 

Refleksi 

 Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis hasil kerja siswa. Analisis 

dilakukan untuk mengukur baik kelebihan maupun kekurangan yang terdapat 

pada siklus I, kemudian mendiskusikan hasil analisis secara kolaborasi untuk 

perbaikan pada pelaksanaan siklus II. 

Siklus III 

 Perencanaan 

a. Identifikasi masalah dan perumusan masalah berdasarkan refleksi pada    

siklus II. 

b. Memilih kembali materi yang memungkinkan dapat dipelajari siswa 

secara mandiri. 

c. Merancang kembali rencana pembelajaran. 

d. Merancang kembali pembelajaran dengan membentuk kelompok belajar 

siswa, tiap kelompok beranggotakan 6 orang siswa. 

e. Membagi kelompok dengan penyebaran siswa pandai disebar di setiap 

kelompok dan bertindak  sebagai tutor sebaya. 

f. Menentukan kembali lokasi dan alat peraga sebagai sarana implementasi 

tindakan. 

g. Menentukan kembali kolaborasi dengan teman sejawat sebagai pengamat 

penelitian. 

h. Merancang kembali lembar kerja siswa. 

i. Merancang kembali tes formatif. 
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 Tindakan 

a. Guru menyiapkan kembali alat peraga yang diperlukan. 

b. Guru mengadakan presensi kembali terhadap kehadiran siswa. 

c. Guru mengadakan tanya jawab yang mengarah pada materi pelajaran. 

d. Dengan metode ceramah bervariasi, guru menjelaskan materi membaca 

gambar atau denah berskala. 

e. Guru membagikan kembali lembar kerja siswa (LKS) untuk dikerjakan 

secara berkelompok. 

f. Tiap-tiap kelompok mengerjakan lembar kerja yang dipandu oleh masing-

masing  tutor sebayanya. 

g. Masing-masing kelompok diberi waktu yang cukup untuk persiapan, baik 

di dalam kelas maupun di luar kelas. 

h. Dengan bimbingan guru, masing-masing wakil dari anggota kelompok 

mengerjakan lembar kerja di papan tulis. 

i. Setelah semua kelompok menyampaikan tugasnya secara berurutan sesuai 

dengan sub materi, guru kembali memberi kesimpulan dan klasifilasi 

seandainya ada pemahaman siswa yang perlu diluruskan. 

j. Siswa mengerjakan kembali tes formatif secar individual pada akhir 

pelajaran. 

k. Secara individual siswa diberi pekerjaan rumah. 

 Pengamatan 

 Dalam penelitian tindakan kelas, pengamatan dilaksanakan dengan beberapa 

aspek yang diamati adalah sebagai berikut. 

a. Pengamatan Terhadap Siswa 

1). Efektivitas Kelompok 
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(a) Kemampuan tutor sebaya dalam kelompoknya. 

(b) Kekompakan kerja kelompok. 

(c) Tingkat keheterogenitasan kelompok. 

(d) Kemampuan kelompok dalam menyelesaikan tugas. 

(e) Kesan umum cara membentuk kelompok. 

2). Aktivitas Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 

(a) Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran. 

(b) Kekondusifan suasana pembelajaran. 

(c) Keantusiasan siswa dalam melaksanakan tugas 

(d) Keberanian siswa dalam mengerjakan tugas di depan kelas. 

(e) Keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal. 

(f) Keterampilan siswa menulis di papan tulis. 

(g) Keberanian siswa dalam bertanya. 

(h) Hubungan kerjasama antar siswa. 

(i) Suasana diskusi antar siswa. 

(j) Kemampuan tutor sebaya dalam memimpin kelompoknya. 

(k) Kesan umum respon siswa yang diajar. 

b. Pengamatan Terhadap Guru 

1). Mengelola Ruang, Waktu dan Fasilitas Belajar 

(a) Menyediakan alat bantu pembelajaran dan sumber belajar yang 

diperlukan. 

(b) Menggunakan alat bantu (media) dalam proses pembelajaran. 

(c) Menggunakan waktu pembelajaran secara efisien. 

(d) Kesan umum penggunaan fasilitas belajar. 

2). Menggunakan Strategi Pembelajaran 
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(a) Kemampuan penguasaan materi pelajaran. 

(b) Kemampuan guru dalam menyampaikan pelajaran. 

(c) Kemampuan menggunakan metode pengajaran. 

(d) Kemampuan mengimplementasikan pemberian bimbingan secara 

keseluruhan. 

(e) Kemampuan mengkondisikan kelas. 

(f) Kemampuan memotivasi siswa. 

(g) Kemampuan mengaktifkan siswa. 

(h) Kemampuan merespon pertanyaan siswa. 

(i) Keterampilan menyimpulkan hasil belajar siswa. 

(j) Kesan umum pemberian materi pelajaran. 

Refleksi 

 Menganalisis kembali untuk mendapatkan kesimpulan apakah hipotesis 

tindakan tercapai atau tidak. Maka diharapkan pada akhir siklus III ini, 

kenyataannya hasil belajar siswa kelas VI SD Negeri Blubuk 03 Kecamatan 

Dukuhwaru Kabupaten Tegal dapat ditingkatkan. 

 

D. Sumber Data dan Cara Pengambilan Data 

1. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Hasil pengamatan dari teman sejawat yang membantu sebagai observer. 

b. Hasil tes tertulis siswa kelas VI SD Negeri Blubuk 03 Kecamatan  

Dukuhwaru Kabupaten Tegal.  

2. Cara Pengambilan Data 

Cara pengambilan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1) Lembar kerja siswa pada siklus I, II dan III. 

2) Tes formatif pada siklus I. 

3) Tes formatif pada siklus II. 

4) Tes formatif pada siklus III. 

5) Lembar pengamatan dari teman sejawat sebagai kolaborasi dalam 

penelitian.  

 

E. Tolok Ukur Keberhasilan 

Yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam penelitian ini adalah apabila 

hasil belajar siswa pada pokok bahasan membaca gambar atau denah berskala 

dalam menyelesaikan soal cerita melalui model pembelajaran tutor sebaya dalam 

kelompok kecil mencapai nilai rata-rata minimal 7,5, dengan ketuntasan kelas 

minimal 75%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Siklus I 

1. Perencanaan  

a. Memilih materi yang memungkinkan dapat dipelajari siswa secara 

mandiri. 

Pada siklus ini disampaikan materi tentang cara membaca gambar atau 

denah berskala yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian 

siswa diberi juga materi tentang cara menggambar berskala pada bangun 

datar  dengan contoh-contohnya yang disajikan dengan lingkungan sekolah 

sebagai objek pembelajaran. 

b. Menyusun rencana pembelajaran. 

Pada rencana pembelajaran siklus I ada dua tujuan yang ingin dicapai 

setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan. Yang pertama, setelah 

siswa memperhatikan pembelajaran guru tentang cara membaca gambar 

atau denah berskala dengan dipandu dengan tutor sebayanya siswa dapat 

membaca gambar atau denah berskala. Yang kedua, setelah siswa 

memperhatikan penjelasan guru tentang cara menggambar berskala pada 

bangun datar dengan dipandu tutor sebayanya siswa dapat menggambar 

berskala pada bangun datar. 

c. Merancang pembelajaran dengan membentuk kelompok belajar siswa, 

setiap kelompok beranggotakan 6 orang siswa. 

Dalam pembentukan kelompok disesuaikan dengan jumlah siswa yang 

ada. Jumlah siswa dalam penelitian ini ada 19 siswa. Maka setiap 
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kelompok berjumlah 6 orang siswa, ditambah 1 kelompok yang 

beranggotakan 7 orang siswa. Jadi kelompok kecil yang ada dalam satu 

kelas terdiri dari tiga kelompok. 

d. Membagi kelompok belajar secara acak dan siswa terpandai dalam 

kelompok itu bertindak sebagai tutor sebaya. 

Pembentukan kelompok pada siklus I dengan memilih anggota 

kelompok secara acak (urutan tempat duduk). Hal ini memungkinkan 

siswa belajar bersama anggota kelompoknya tidak pilah-pilih teman. 

Hanya dalam kelompok tersebut tetap dipilih siswa terpandai untuk 

dijadikan pemandu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dengan kata lain 

siswa terpandai dalam kelompok itu berkedudukan sebagai tutor sebaya. 

e. Menentukan lokasi pembelajaran dan alat peraga sebagai sarana 

implementasi tindakan. 

Untuk lebih mengenal siswa pada objek pembelajaran secara konkret, 

penelitian mengajak siswa ke luar kelas, mengukur halaman dengan 

kelompok kecilnya dan menggambar dalam bentuk denah atau gambar 

berskala. Dengan menggunakan alat-alat yang dibutuhkan seperti 

penggaris (1 m) atau meteran yang lain. Semua anggota kelompok aktif 

dalam melaksanakan pengukuran, kemudian mendiskusikan dalam 

kelompoknya dengan dipandu tutor sebayanya. Hasilnya disampaikan 

dalam bentuk laporan dan salah satu melaporkan di depan kelas. 

f. Membentuk kolaborasi dengan teman sejawat sebagai pengamat 

penelitian. 

Dalam kegiatan penelitian tindakan kelas ini, peneliti mengajak teman 

sejawat sebagai teman atau pengamat penelitian. Hal ini dimaksudkan 
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untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita, pada pokok bahasan membaca gambar atau denah berskala 

dalam kelompok kecil dengan dipandu tutor sebayanya, pengamat bertugas 

mencatat hal-hal yang diterima, baik keadaan siswa maupun keadaan guru 

serta proses pembelajaran yang ada. 

g. Merancang lembar kerja siswa. 

Lembar kerja siswa dilaksanakan sesuai pokok bahasan yang 

direncanakan. Lembar kerja siswa dikerjakan secara kelompok dengan 

dipandu tutor sebayanya siswa mengerjakan dengan benar dan teliti. 

h. Merancang tes formatif. 

Tes formatif, dibuat untuk dilaksanakan dan dikerjakan secara 

individual, tes formatif dirancang untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan siswa dalam menyerap dan memahami materi yang disajikan 

pada siklus I. Peneliti menyajikan lima soal dalam bentuk essay yang 

dikemas dalam soal cerita. Diharapkan siswa mampu menyelesaikannya 

dengan baik, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

2. Tindakan 

Sesuai dengan urut-urutan proses pembelajaran peneliti menyiapkan dan 

melaksanakan sesuai dengan urutan sebagai berikut. 

a. Guru menyiapkan alat peraga yang diperlukan. 

Pada proses pembelajaran pada siklus I, peneliti telah menyiapkan 

beberapa alat peraga yang dibutuhkan. Sesuai pokok bahasan yaitu 

membaca gambar/denah berskala dan cara menggambar denah berskala. 

Sebuah gambar/susunan satuan ukuran panjang dan luas dikemas secara 

baik dan menarik agar siswa lebih antusias mengikuti proses pembelajaran. 
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Masing-masing kelompok diberi alat untuk mengukur halaman sekolah, 

kemudian menggambarkannya dalam bentuk ukuran yang sebenarnya. 

b. Guru mengadakan presensi terhadap kehadiran siswa. 

Sebelum proses pembelajaran berlangsung guru perlu meneliti atau 

mengecek kehadiran siswa untuk mengetahui keaktifan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran, kadang dapat membangkitkan semangat 

siswa apabila sebelum proses pembelajaran diadakan absensi siswa merasa 

diperhatikan dan diperlukan kehadirannya. 

c. Guru mengadakan tanya jawab yang mengarah pada materi pelajaran. 

Agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan kondusif, guru 

perlu mengingatkan kembali materi pelajaran yang lalu dan bertanya hal-

hal yang mengarah pada materi pembelajaran. Siswa diberi pertanyaan 

seputar pokok bahasan yang ada. Misalnya, guru menanyakan tentang 

berapa luas ruangan kelas. Berapa cm panjang ukuran penggaris yang 

digunakan dalam pengukuran pada umumnya, dll. 

d. Dengan metode ceramah bervariasi, guru menjelaskan materi membaca 

gambar atau denah berskala. 

Pada proses pembelajaran berlangsung, banyak metode-metode yang 

dapat digunakan untuk memperlancar proses pembelajaran, diantaranya 

adalah ceramah bervariasi. Dalam pokok bahasan membaca gambar atau 

denah berskala sangat dibutuhkan penjelasan atau ceramah dari guru, 

tentunya diselingi dengan tanya jawab, demontrasi dan tugas. Maka pada 

siklus I, diperlukan metode ceramah yang bervariasi agar siswa lebih jelas 

memahaminya. 

 



 

 

48

e. Guru membagikan lembar kerja siswa untuk dikerjakan secara kelompok. 

Guru telah menyiapkan tugas yang harus dikerjakan siswa secara 

berkelompok. Tugas dikerjakan di luar kelas untuk mengukur halaman 

sekolah kemudian menggambarkannya dalam bentuk denah berskala. Hal 

ini diharapkan agar siswa mengetahui luas halaman sekolahnya yang 

sebenarnya. Untuk selanjutnya siswa bisa menentukan luas sebenarnya 

pada gambar atau denah berskala, baik dalam kehidupan nyata maupun 

dalam soal-soal cerita. 

f. Masing-masing kelompok mengerjakan lembar kerja yang dipandu oleh 

siswa pintar sebagai tutor sebaya. 

Peran tutor sebaya dalam kelompok kecil ini sangat menentukan sekali. 

Maka dalam setiap pembentukan kelompok kecil masing-masing dipilih 

siswa terpandai bertindak sebagai tutor sebaya. Hal ini dimaksudkan agar 

setiap mengerjakan tugas dengan dipandu tutor sebayanya. Tugas dapat 

diselesaikan dengan baik. 

g. Masing-masing kelompok diberi waktu yang cukup untuk persiapan, baik 

di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Guru memberikan kesempatan pada setiap kelompok kecil untuk 

mengerjakan tugas dengan waktu yang telah ditentukan baik dalam 

menyiapkan alat-alat pengukuran maupun dalam proses pengukuran di 

halaman sekolah. Agar hasilnya lebih baik maka setiap kelompok 

menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan 

pengukuran dengan baik dan teliti. 
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h. Masing-masing wakil dari anggota kelompok mengerjakan hasil lembar 

kerja di papan tulis, guru sebagai nara sumber. 

Setelah masing-masing kelompok kecil mengerjakan tugasnya dengan 

baik, kemudian dengan diwakili oleh salah satu anggota kelompok 

menyampaikan hasil kerja atau mengerjakan di papan tulis, semua siswa 

memperhatikan dengan seksama, barang kali ada hal-hal yang kurang 

benar, maka guru sebagai nara sumber sudah menyiapkan beberapa 

kemungkinan jawaban yang akan ditanyakan oleh anggota kelompok 

maupun siswa lainnya. 

i. Setelah semua kelompok menyampaikan tugasnya secara berurutan sesuai 

dengan sub-sub materi, guru memberikan kesimpulan dan klasifikasi 

seandainya ada pemahaman siswa yang perlu diluruskan. 

Dalam kesempatan ini setelah semua kelompok menyampaikan 

tugasnya secara berurutan sesuai dengan sub-sub materi, guru memberikan 

kesimpulan dan klasifikasi seandainya ada pemahaman siswa yang perlu 

diluruskan, guru memberikan kesempatan pula pada siswa barang kali ada 

hal-hal yang perlu ditanyakan kemudian guru bersama siswa membuat 

suatu kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. 

j. Siswa mengerjakan tes formatif secara individual pada akhir pelajaran. 

Setelah proses pembelajaran dilaksanakan, kemudian diadakan tes 

formatif atau tes akhir pembelajaran pada pokok bahasan membaca 

gambar atau denah berskala dan menggambar denah berskala secara 

individual. Hal ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman 

dan kemampuan siswa secara individual terhadap materi tersebut. 
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Kemudian bersama murid mengoreksi hasil kerja siswa, untuk mengetahui 

tentang ketuntasan yang diperoleh. 

k. Secara individual siswa diberi pekerjaan rumah. 

Untuk mengakhiri proses pembelajaran guru telah menyiapkan 

beberapa hal, yaitu bagi siswa yang sudah mendapat nilai yang lebih dari 

75 dianggap sudah mencapai ketuntasan dan diberi pengayaan dengan 

diberi pekerjaan rumah. Sedangkan bagi siswa yang belum mencapai 

ketuntasan, diberi tugas untuk mengerjakan lagi soal-soal yang belum 

dijawab secara benar. 

3. Pengamatan 

Dalam penelitian tindakan kelas, pengamatan dilaksanakan dengan beberapa 

aspek yang diamati adalah sebagai berikut. 

a. Pengamatan Terhadap Siswa 

(1) Efektivitas Kelompok 

(a) Kemampuan tutor sebaya dalam kelompoknya masih kurang. 

(b) Kekompakan kerja kelompoknya cukup baik. 

(c) Tingkat keheterogenitasan kelompok masih kurang. 

(d) Dalam menyelesaikan tugas kelompok masih kurang. 

(e) Secara umum pembentukan kelompok masih kurang baik. 

(2) Aktivitas Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 

(a) Siswa cukup siap dalam mengikuti pelajaran. 

(b) Suasana pembelajaran kurang kondusif. 

(c) Siswa dalam menyelesaikan tugas cukup antusias. 

(d) Dalam mengerjakan tugas di depan kelas siswa kurang berani. 
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(e) Dalam menyelesaikan soal secara individu masih ada 11 siswa 

yang belum tuntas, masih ada siswa-siswa yang salah cara 

menuliskan langkah-langkah menyelesaikan soal cerita dan 

menuliskan hasilnya, dapat dilihat pada lampiran. 

(f) Siswa dalam menulis di papan tulis masih kurang terampil. 

(g) Kemampuan siswa dalam bertanya masih kurang. 

(h) Hubungan kerjasama antar siswa cukup baik. 

(i) Suasana diskusi antar siswa masih kurang. 

(j) Tutor  sebaya dalam memimpin kelompoknya masih kurang. 

(k) Secara umum respon siswa yang diajar masih kurang baik. 

b. Pengamatan Terhadap Guru 

(1) Mengelola Ruang, Waktu dan Fasilitas Belajar 

(a) Alat bantu dalam proses pembelajaran masih kurang. 

(b) Penggunaan alat peraga kurang menarik perhatian siswa. 

(c) Waktu yang digunakan cukup efisien. 

(d) Secara umum penggunaan fasilitas belajar masih kurang. 

(2) Menggunakan Strategi Pembelajaran 

(a) Guru cukup menguasai materi pelajaran. 

(b) Penyampaian materi pelajaran cukup baik. 

(c) Metode pangajaran masih kurang mengena. 

(d) Pemberian bimbingan masih kurang menyeluruh terhadap siswa. 

(e) Kondisi kelas masih kurang kondusif. 

(f) Guru sudah cukup memberikan motifasi terhadap siswa. 

(g) Guru masih kurang dalam mengaktifkan siswa. 

(h) Guru masih kurang dalam merespon pertanyaan siswa. 
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(i) Dalam menggunakan alat peraga sudah cukup baik. 

(j) Dalam membarikan kesimpulan masih kurang dipahami siswa. 

(k) Secara umum dalam pemberian materi masih kurang. 

Refleksi 

Pada pelaksanaan siklus I masih ditemui banyak kekurangan, diantaranya masih 

terdapat 11 siswa yang belum dapat menyelesaikan soal dengan baik. Nilai yang 

diperoleh masih di bawah rata-rata ketuntasan 7,5. Siswa-siswa tersebut masih 

belum memahami bagaimana cara menyelesaikan soal cerita dengan langkah-

langkah yang benar, dan masih belum terampil dalam menghitung dengan 

menghubungkan antara satuan panjang dan satuan luas. Maka masih diperlukan 

adanya perbaikan tentang cara menuliskan langkah-langkah menjawab soal cerita 

dengan benar pada siklus II. Sehingga nilai yang diperoleh sesuai dengan 

ketuntasan belajar yang diharapkan. 

 

B. Pelaksanaan Siklus II 

1. Perencanaan  

a. Memilih kembali materi yang memungkinkan dapat dipelajari siswa secara 

mandiri. 

Pada siklus ini disampaikan materi tentang cara memecahkan soal 

cerita tentang membaca gambar atau denah berskala yang dikaitkan 

dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa diberi juga materi tentang 

cara menafsirkan hasil dari pemecahan soal cerita tentang membaca 

gambar/denah berskala.  
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b. Menyusun rencana pembelajaran. 

Pada rencana pembelajaran siklus II ini ada dua tujuan yang ingin 

dicapai setelah proses belajar mengajar selesai dilaksanakan. Yang 

pertama, setelah siswa memperhatikan pembelajaran guru tentang cara 

memecahkan soal cerita tentang membaca gambar/denah berskala dengan 

dipandu dengan tutor sebayanya siswa dapat memecahkan soal cerita 

tentang membaca gambar atau denah berskala. Yang kedua, setelah siswa 

memperhatikan penjelasan guru tentang cara menafsirkan hasil dari 

pemecahan soal cerita tentang membaca gambar/denah berskala dengan 

dipandu tutor sebayanya siswa dapat menafsirkan hasil dari pemecahan 

soal cerita tentang membaca gambar/denah berskala. 

c. Merancang pembelajaran dengan membentuk kelompok belajar siswa, 

setiap kelompok beranggotakan 6 orang siswa. 

Dalam pembentukan kelompok disesuaikan dengan jumlah siswa yang 

ada. Jumlah siswa dalam penelitian ini ada 19 siswa. Maka setiap 

kelompok berjumlah 6 orang siswa, ditambah 1 kelompok yang 

beranggotakan 7 orang siswa. Jadi kelompok kecil yang ada dalam satu 

kelas terdiri dari tiga kelompok. 

d. Membagi kelompok belajar sesuai nomor urut siswa dan siswa terpandai 

dalam kelompok itu bertindak sebagai tutor sebaya. 

Pembentukan kelompok pada siklus II dengan memilih anggota 

kelompok sesuia nomor urut siswa.  Hal ini diharapkan agar siswa tidak 

merasa bosan belajar bersama anggota kelompoknya sehingga ada variasi 

dalam mengenal antar individu. Hanya dalam kelompok tersebut tetap 

dipilih siswa terpandai untuk dijadikan pemandu dalam menyelesaikan 
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tugas-tugasnya. Dengan kata lain siswa terpandai dalam kelompok itu 

berkedudukan sebagai tutor sebaya. 

e. Menentukan lokasi pembelajaran dan alat peraga sebagai sarana 

implementasi tindakan. 

Dalam menyelesaikan soal cerita tidak lagi diharuskan siswa belajar di 

luar kelas, hanya sebagai objek pembelajaran lengkungan sekolah tetap 

menjadi salah satu pilihan agar siswa dapat lebih mengenal lingkungan  

sekolah dan sekitarnya serta belajar dengan objek pembelajaran secara 

konkrit. Selain itu guru juga memberikan contoh-contoh yang mudah 

dipahami siswa. Dalam menyelesaikan soal cerita ini semua anggota 

kelompok aktif dalam memecahkan soal cerita yang diberikan guru  dan 

mendiskusikan dalam kelompok dengan dipandu tutor sebayanya. 

Hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan dan salah satu melaporkan di 

depan kelas. 

f. Membentuk kembali kolaborasi dengan teman sejawat sebagai pengamat 

penelitian. 

Dalam kegiatan penelitian tindakan kelas ini, peneliti mengajak teman 

sejawat sebagai teman atau pengamat penelitian. Hal ini dimaksudkan 

untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita, pada pokok bahasan membaca gambar atau denah berskala 

dalam kelompok kecil dengan dipandu tutor sebayanya, pengamat bertugas 

mencatat hal-hal yang diterima, baik keadaan siswa maupun keadaan guru 

serta proses pembelajaran yang ada. 
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g. Merancang lembar kerja siswa. 

Lembar kerja siswa dilaksanakan sesuai pokok bahasan yang 

direncanakan. Lembar kerja siswa dikerjakan secara kelompok dengan 

dipandu tutor sebayanya siswa mengerjakan dengan benar dan teliti. 

h. Merancang tes formatif. 

Tes formatif, dibuat untuk dilaksanakan dan dikerjakan secara 

individual, tes formatif dirancang untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan siswa dalam menyerap dan memahami materi yang disajikan 

pada siklus II ini. Peneliti menyajikan lima soal dalam bentuk essay yang 

dikemas dalam soal cerita. Diharapkan siswa mampu menyelesaikannya 

dengan baik, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

3. Tindakan 

Sesuai dengan urut-urutan proses pembelajaran peneliti menyiapkan dan 

melaksanakan sesuai dengan urutan sebagai berikut. 

a. Guru menyiapkan alat peraga yang diperlukan. 

Pada proses pembelajaran pada siklus II ini, peneliti telah menyiapkan 

beberapa alat peraga yang dibutuhkan. Sesuai pokok bahasan yaitu cara 

memecahkan soal cerita tentang membaca gambar/denah berskala dan cara 

menafsirkan hasil dari pemecahan soal cerita tentang membaca gambar 

denah berskala. Guru menyajikan sebuah contoh soal cerita yang dikemas 

dalam bentuk sebuah cerita disertai gambar/denah berskala dan langkah-

langkah menyelesaikan soal cerita dengan benar, agar siswa lebih 

memahami cara-cara menyelesaikan soal cerita dengan lengkah-langkah 

yang benar pula. 
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b. Guru mengadakan presensi terhadap kehadiran siswa. 

Sebelum proses pembelajaran berlangsung guru perlu meneliti atau 

mengecek kehadiran siswa untuk mengetahui keaktifan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran, dengan selalu diadakan absensi sebelum 

pelajaran dimulai  dapat membangkitkan semangat siswa apabila sebelum 

proses pembelajaran. 

c. Guru mengadakan tanya jawab yang mengarah pada materi pelajaran dan 

mengulang pelajaran yang telah diberikan pada siklus I. 

Agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan kondusif, guru 

perlu mengingatkan kembali materi pelajaran yang lalu dan bertanya hal-

hal yang mengarah pada materi pembelajaran. Siswa diberi pertanyaan 

seputar pokok bahasan yang ada. Misalnya, guru menanyakan tentang 

berapa luas halaman sekolah setelah diadakan pengukuran. Mengingatkan 

kembali tentang  urut-urutan satuan ukuran panjang dan luas.  

d. Dengan metode ceramah bervariasi, demontrasi guru menjelaskan materi 

cara memecahkan soal cerita tentang membaca gambar atau denah 

berskala dan cara menafsirkan hasil pemecahan soal cerita tentang 

membaca gambar/denah berskala. 

Pada proses pembelajaran berlangsung, banyak metode-metode yang 

dapat digunakan untuk memperlancar proses pembelajaran, diantaranya 

adalah ceramah bervariasi dan demontrasi. Dalam pokok bahasan 

membaca gambar atau denah berskala sangat dibutuhkan penjelasan atau 

ceramah dari guru, tentunya diselingi dengan tanya jawab, demontrasi dan 

tugas. Maka pada siklus II ini, diperlukan metode ceramah yang bervariasi 

dan demontrasi agar siswa lebih jelas memahaminya. 
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e. Guru membagikan lembar kerja siswa untuk dikerjakan secara kelompok. 

Guru telah menyiapkan tugas yang harus dikerjakan siswa secara 

berkelompok. Tugas dikerjakan di dalam  kelas untuk menyelesaikan  dan 

memecahkan soal-soal cerita dengan langkah-langkah yang benar.Lembar 

kerja ditulis dalam bentuk gambar disertai soal cerita tentang gambar 

tersebut. 

f. Masing-masing kelompok mengerjakan lembar kerja yang dipandu oleh 

siswa pintar sebagai tutor sebaya. 

Peran tutor sebaya dalam kelompok kecil ini sangat menentukan sekali. 

Maka dalam setiap pembentukan kelompok kecil masing-masing dipilih 

siswa terpandai bertindak sebagai tutor sebaya. Hal ini dimaksudkan agar 

setiap mengerjakan tugas dengan dipandu tutor sebayanya. Tugas dapat 

diselesaikan dengan baik. 

g. Masing-masing kelompok diberi waktu yang cukup untuk persiapan, baik 

di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Guru memberikan kesempatan pada setiap kelompok kecil untuk 

mengerjakan tugas dengan waktu yang telah ditentukan baik dalam 

menggambar denah berskala maupun dalam menyelesaikan soal cerita 

dengan langkah-langkah yang benar. Agar hasilnya lebih baik maka setiap 

kelompok menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya dan 

menyelesaikan pemecahan masalah dengan teliti sesuai dengan langkah-

langkah yang sudah diajarkan. 
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h. Masing-masing wakil dari anggota kelompok mengerjakan hasil lembar 

kerja di papan tulis, guru sebagai nara sumber. 

Setelah masing-masing kelompok kecil mengerjakan tugasnya dengan 

baik, kemudian dengan diwakili oleh salah satu anggota kelompok 

menyampaikan hasil kerja atau mengerjakan di papan tulis, semua siswa 

memperhatikan dengan seksama, barang kali ada hal-hal yang kurang 

benar, maka guru sebagai nara sumber sudah menyiapkan beberapa 

kemungkinan jawaban yang akan ditanyakan oleh anggota kelompok 

maupun siswa lainnya. 

i. Setelah semua kelompok menyampaikan tugasnya secara berurutan sesuai 

dengan sub-sub materi, guru memberikan kesimpulan dan klasifikasi 

seandainya ada pemahaman siswa yang perlu diluruskan. 

Dalam kesempatan ini setelah semua kelompok menyampaikan 

tugasnya secara berurutan sesuai dengan sub-sub materi, guru memberikan 

kesimpulan dan klasifikasi seandainya ada pemahaman siswa yang perlu 

diluruskan, guru memberikan kesempatan pula pada siswa barang kali ada 

hal-hal yang perlu ditanyakan kemudian guru bersama siswa membuat 

suatu kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. 

j. Siswa kembali mengerjakan tes formatif secara individual pada akhir 

pelajaran. 

Setelah proses pembelajaran dilaksanakan, kemudian diadakan tes 

formatif atau tes akhir pembelajaran pada pokok bahasan membaca 

gambar atau denah berskala dan menggambar denah berskala secara 

individual. Hal ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman 

dan kemampuan siswa secara individual terhadap materi tersebut. 
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Kemudian bersama murid mengoreksi hasil kerja siswa, untuk mengetahui 

tentang ketuntasan yang diperoleh. 

k. Secara individual siswa diberi pekerjaan rumah. 

Untuk mengakhiri proses pembelajaran guru telah menyiapkan 

beberapa hal, yaitu bagi siswa yang sudah mendapat nilai yang lebih dari 

75 dianggap sudah mencapai ketuntasan dan diberi pengayaan dengan 

diberi pekerjaan rumah. Sedangkan bagi siswa yang belum mencapai 

ketuntasan, diberi tugas untuk mengerjakan lagi soal-soal yang belum 

dijawab secara benar. 

3. Pengamatan 

Dalam penelitian tindakan kelas, pengamatan dilaksanakan dengan beberapa 

aspek yang diamati adalah sebagai berikut. 

a. Pengamatan Terhadap Siswa 

(1) Efektivitas Kelompok 

(a) Kemampuan tutor sebaya dalam kelompoknya sudah cukup baik. 

(b) Kekompakan kerja kelompoknya sudah baik. 

(c) Tingkat keheterogenitasan kelompok sudah cukup baik. 

(d) Kemampuan dalam menyelesaikan tugas kelompok  sudah cukup 

baik. 

(e) Secara umum pembentukkan kelompok sudah cukup baik 

(2) Aktivitas Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 

(a) Siswa sudah baik dalam mengikuti pelajaran. 

(b) Suasana pembelajaran cukupkondusif. 

(c) Keantusiasan siswa dalam melaksasnakan tugas sudah baik. 

(d) Dalam mengerjakan tugas di depan kelas siswa cukup berani. 
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(e) Dalam menyelesaikan soal masih ada 7 siswa yang belum tuntas, 

dari ketujuh siswa tersebut ada yang cara menuliskannya salah 

dapat dilihat di lampiran. 

(f) Siswa dalam menulis di papan tulis sudah cukup  terampil. 

(g) Kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan cukup baik. 

(h) Hubungan kerjasama antar siswa sudah baik. 

(i) Suasana diskusi antar siswa sudah cukup baik. 

(j) Tutor  sebaya dalam memimpin kelompoknya sudah cukup baik. 

(k) Secara umum respon siswa yang diajar sudah cukup baik 

b. Pengamatan Terhadap Guru 

(1) Mengelola Ruang, Waktu dan Fasilitas Belajar 

(a) Alat bantu dalam proses pembelajaran cukup baik. 

(b) Penggunaan waktu pembelajaran sudah baik.  

(c) Penggunaan alat peraga cukup menarik perhatian siswa. 

(d) Secara umum penggunaan fasilitas belajar sudah cukup baik. 

(2) Menggunakan Strategi Pembelajaran 

(a) Guru dalam menguasai materi pelajaran sudah baik. 

(b) Penyampaian materi pelajaran sudah baik. 

(c) Kemampuan menggunakan metode pengajaran cukup baik. 

(d) Pemberian bimbingan cukup menyeluruh terhadap siswa. 

(e) Kemampuan mengkondisikan siswa di kelas cukup baik. 

(f) Kemampuan guru dalam memotivasi siswa sudah baik. 

(g) Guru sudah cukup baik dalam mengaktifkan siswa. 

(h) Guru sudah cukup baik dalam merespon pertanyaan siswa. 

(i) Dalam menggunakan alat peraga sudah baik. 
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(j) Dalam membarikan kesimpulan sudah cukup dipahami siswa. 

(k) Secara umum dalam pemberian materi sudah cukup baik. 

Refleksi 

Pada pelaksanaan siklus II kemampuan siswa sudah mulai menunjukkan adanya 

peningkatan, diantaranya tinggal 7 siswa yang belum dapat menyelesaikan soal 

dengan benar. Siswa-siswa tersebut juga masih belum memahami bagaimana cara 

menyelesaikan soal cerita dengan langkah-langkah yang benar dan menuliskan 

hasil yang diperoleh, serta masih belum juga terampil dalam menghitung dengan 

menghubungkan antara satuan panjang dan satuan luas. Maka masih diperlukan 

adanya perbaikan tentang menuliskan hasil yang diperoleh dari penyelesaian soal 

cerita sesuai dengan langkah-langkah yang benar pula pada siklus III. Sehingga 

nilai yang diperoleh sesuai dengan ketuntasan belajar yang diharapkan. 

 

C. Pelaksanaan Siklus III 

1. Perencanaan  

a. Memilih kembali materi yang memungkinkan dapat dipelajari siswa secara 

mandiri. 

Pada siklus ini disampaikan materi tentang cara menghitung luas 

sebenarnya suatu bidang datar pada denah berskala dan cara menghitung 

luas sebenarnya suatu daerah atau kota pada peta berskala, yang dikaitkan 

dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa diberi juga contoh-contoh 

cara menghitung jarak sebenarnya antara kota yanh satu dengan kota yang 

lain, dengan menggunakan peta. 
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b. Menyusun kembali rencana pembelajaran. 

Pada rencana pembelajaran siklus III, ada dua tujuan yang ingin 

dicapai setelah proses belajar mengajar selesai dilaksanakan. Yang 

pertama, setelah siswa memperhatikan pembelajaran guru tentang cara 

menghitung luas sebenarnya suatu bidang datar pada denah berskala, 

dengan dipandu dengan tutor sebayanya siswa dapat menghitung luas 

sebenarnya suatu bidang datar pada denah berskala. Yang kedua, setelah 

siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara menghitung luas 

sebenarnya suatu daerah atau kota pada peta berskala, dengan dipandu 

tutor sebayanya siswa dapat menghitung luas sebenarnya suatu daerah atau 

kota pada peta berskala. 

c. Merancang kembali pembelajaran dengan membentuk kelompok belajar 

siswa, setiap kelompok beranggotakan 6 orang siswa. 

Dalam pembentukan kelompok disesuaikan dengan jumlah siswa yang 

ada. Jumlah siswa dalam penelitian ini ada 19 siswa. Maka setiap 

kelompok berjumlah 6 orang siswa, ditambah 1 kelompok yang 

beranggotakan 7 orang siswa. Jadi kelompok kecil yang ada dalam satu 

kelas terdiri dari tiga kelompok. 

d. Membagi kelompok belajar sesuai urutan siswa terpandai satu, dua, dan 

tiga disebar sebagai tutor sebaya. 

Pembentukan kelompok pada siklus III dengan memilih anggota 

kelompok sesuai urutan siswa terpandai satu, dua, dan tiga bertindak 

sebagai tutor sebaya. Hal ini bertujuan agar siswa terpandai dalam kelas itu 

dapat membantu masing-masing anggota kelompoknya dalam memimpin 
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dan memandu memecahkan masalah serta dapat menyelesaikan soal-soal 

yang diberikan guru dengan benar. 

e. Menentukan kembali lokasi pembelajaran dan alat peraga sebagai sarana 

implementasi tindakan. 

Untuk lebih mengenal siswa pada objek pembelajaran secara konkret, 

peneliti mengajak siswa untuk mengamati secara cermat tentang peta dan 

skalanya. Siswa diberi penjelasan bagaimana cara menghitung jarak antara 

kota yang satu dengan kota yang lain pada peta berskala. Sehingga 

diharapkan  siswa  dapat pula menghitung jarak kota sebenarnya. Semua 

anggota kelompok aktif dalam melaksanakan pengukuran, kemudian 

mendiskusikan dalam kelompoknya dengan dipandu tutor sebayanya. 

Hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan atau salah satu melaporkan di 

depan kelas. 

f. Membentuk kembali kolaborasi dengan teman sejawat sebagai pengamat 

penelitian. 

Dalam kegiatan penelitian tindakan kelas ini, peneliti mengajak teman 

sejawat sebagai teman atau pengamat penelitian. Hal ini dimaksudkan 

untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita, pada pokok bahasan membaca gambar atau denah berskala 

dalam kelompok kecil dengan dipandu tutor sebayanya, pengamat bertugas 

mencatat hal-hal yang diterima, baik keadaan siswa maupun keadaan guru 

serta proses pembelajaran yang ada. 
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g. Merancang kembali lembar kerja siswa. 

Lembar kerja siswa dilaksanakan sesuai pokok bahasan yang 

direncanakan. Lembar kerja siswa dikerjakan secara kelompok dengan 

dipandu tutor sebayanya siswa mengerjakan dengan benar dan teliti. 

h. Merancang tes formatif. 

Tes formatif, dibuat untuk dilaksanakan dan dikerjakan secara 

individual, tes formatif dirancang untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan siswa dalam menyerap dan memahami materi yang disajikan 

pada siklus III. Peneliti menyajikan lima soal dalam bentuk essay yang 

dikemas dalam soal cerita. Diharapkan siswa mampu menyelesaikannya 

dengan benar, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

4. Tindakan 

Sesuai dengan urut-urutan proses pembelajaran peneliti menyiapkan dan 

melaksanakan sesuai dengan urutan sebagai berikut. 

a. Guru kembali menyiapkan alat peraga yang diperlukan. 

Pada proses pembelajaran pada siklus III, peneliti telah menyiapkan 

beberapa alat peraga yang dibutuhkan. Sesuai pokok bahasan yaitu cara 

menghitung luas sebenarnya suatu bidang datar pada denah berskala. dn 

cara menghitung luas sebenarnya suatu daerah atau kota pada peta 

berskala. Dengan menyajikan beberapa peta berskala, guru memberikan 

pejelasan cara menghitung luas pada peta dan luas sebenarnya. Diharapkan 

siswa akan lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. 

b. Guru mengadakan presensi terhadap kehadiran siswa. 

Sebelum proses pembelajaran berlangsung guru perlu meneliti atau 

mengecek kehadiran siswa untuk mengetahui keaktifan siswa dalam 
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mengikuti proses pembelajaran, kadang dapat membangkitkan semangat 

siswa apabila sebelum proses pembelajaran diadakan absensi siswa merasa 

diperhatikan dan diperlukan kehadirannya. 

c. Guru mengadakan tanya jawab yang mengarah pada materi pelajaran dan 

mengulang kembali materi pelajaran yang lalu. 

Agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan kondusif, guru 

perlu mengingatkan kembali materi pelajaran yang lalu dan bertanya hal-

hal yang mengarah pada materi pembelajaran. Siswa diberi pertanyaan 

seputar pokok bahasan yang ada. Misalnya, guru menanyakan tentang 

berapa luas daerah Kabupaten Tegal? Berapa jarak kota Semarang dan 

Jakarta? 

d. Dengan metode ceramah bervariasi, guru menjelaskan materi menghitung 

luas sebenarnya suatu bidang datar dan menghitung luas sebenarnya suatu 

daerah atau kota pada peta berskala. 

Pada proses pembelajaran berlangsung, banyak metode-metode yang 

dapat digunakan untuk memperlancar proses pembelajaran, diantaranya 

adalah ceramah bervariasi. Dalam materi menghitung luas sebenarnya 

suatu bidang datar pada denah berskala dan menghitung luas sebenarnya 

suatu daerah atau kota pada peta berskala, sangat dibutuhkan penjelasan 

atau ceramah dari guru, tentunya diselingi dengan tanya jawab, demontrasi 

dan tugas. Maka pada siklus III, diperlukan metode ceramah yang 

bervariasi agar siswa lebih jelas memahaminya. 

e. Guru membagikan lembar kerja siswa untuk dikerjakan secara kelompok. 

Guru telah menyiapkan tugas yang harus dikerjakan siswa secara 

berkelompok. Tugas dikerjakan di dalam kelas untuk menghitung luas 
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sebenarnya suatu bidang datar pada denah berskala dan menghitung luas 

sebenarnya suatu daerah atau kota pada peta berskala. Hal ini diharapkan 

agar siswa mengetahui luas atau jarak sebenarnya yang disajikan dalam 

bentuk gambar atau peta. 

f. Masing-masing kelompok mengerjakan lembar kerja yang dipandu oleh 

siswa pintar sebagai tutor sebaya. 

Peran tutor sebaya dalam kelompok kecil ini sangat menentukan sekali. 

Maka dalam setiap pembentukan kelompok kecil masing-masing dipilih 

siswa terpandai bertindak sebagai tutor sebaya. Hal ini dimaksudkan agar 

setiap mengerjakan tugas dengan dipandu tutor sebayanya. Tugas dapat 

diselesaikan dengan baik. 

g. Masing-masing kelompok diberi waktu yang cukup untuk persiapan dan 

menyelesaikan tugas. 

Guru memberikan kesempatan pada setiap kelompok kecil untuk 

mengerjakan tugas dengan waktu yang telah ditentukan baik dalam 

menyiapkan alat-alat pengukuran maupun dalam proses penyelesaian 

tugas. Agar hasilnya lebih baik maka setiap kelompok menggunakan 

kesempatan dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan pengukuran dengan 

baik dan teliti. 

h. Masing-masing wakil dari anggota kelompok mengerjakan hasil lembar 

kerja di papan tulis, guru sebagai nara sumber. 

Setelah masing-masing kelompok kecil mengerjakan tugasnya dengan 

baik, kemudian dengan diwakili oleh salah satu anggota kelompok 

menyampaikan hasil kerja atau mengerjakan di papan tulis, semua siswa 

memperhatikan dengan seksama, barang kali ada hal-hal yang kurang 
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benar, maka guru sebagai nara sumber sudah menyiapkan beberapa 

kemungkinan jawaban yang akan ditanyakan oleh anggota kelompok 

maupun siswa lainnya. 

i. Setelah semua kelompok menyampaikan tugasnya secara berurutan sesuai 

dengan sub-sub materi, guru memberikan kesimpulan dan klasifikasi 

seandainya ada pemahaman siswa yang perlu diluruskan. 

Dalam kesempatan ini setelah semua kelompok menyampaikan 

tugasnya secara berurutan sesuai dengan sub-sub materi, guru memberikan 

kesimpulan dan klasifikasi seandainya ada pemahaman siswa yang perlu 

diluruskan, guru memberikan kesempatan pula pada siswa barangkali ada 

hal-hal yang perlu ditanyakan kemudian guru bersama siswa membuat 

suatu kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. 

j. Siswa kembali mengerjakan tes formatif secara individual pada akhir 

pelajaran. 

Setelah proses pembelajaran dilaksanakan, kemudian diadakan tes 

formatif atau tes akhir pembelajaran pada materi menghitung luas 

sebenarnya suatu bidang datar pada denah berskala dan menghitung luas 

sebenarnya suatu daerah atau kota pada peta berskala. Hal ini digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kemampuan siswa secara 

individual terhadap materi tersebut. Kemudian bersama murid mengoreksi 

hasil kerja siswa, untuk mengetahui tentang ketuntasan yang diperoleh. 

k. Secara individual siswa diberi pekerjaan rumah. 

Untuk mengakhiri proses pembelajaran guru telah menyiapkan 

beberapa hal, yaitu bagi siswa yang sudah mendapat nilai yang lebih dari 

75 dianggap sudah mencapai ketuntasan dan diberi pengayaan dengan 
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diberi pekerjaan rumah. Sedangkan bagi siswa yang belum mencapai 

ketuntasan, diberi tugas untuk mengerjakan lagi soal-soal yang belum 

dijawab secara benar. 

3. Pengamatan 

Dalam penelitian tindakan kelas, pengamatan dilaksanakan dengan beberapa 

aspek yang diamati adalah sebagai berikut. 

a. Pengamatan Terhadap Siswa 

(1) Efektivitas Kelompok 

(a) Kemampuan tutor sebaya dalam kelompoknya sudah baik. 

(b) Kekompakan kerja kelompoknya baik. 

(c) Tingkat keheterogenitasan kelompok sudah baik. 

(d) Dalam menyelesaikan tugas kelompok sudah baik. 

(e) Secara umum pembentukan kelompok sudah baik. 

(2) Aktivitas Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 

(a) Siswa dalam mengikuti pelajaran sudah baik 

(b) Kekondusifan suasana pembelajaran sudah baik 

(c) Siswa dalam menyelesaikan tugas antusias sekali. 

(d) Keberanian siswadalam mengerjakan tugas di depan kelas sudah 

baik. 

(e) Dalam menyelesaikan soal secara individu tinggal 4 orang siswa 

yang belum tuntas dan perlu perhatian khusus karena nilai yang 

diperoleh selalu kurang dikarenakan oleh kemampuannya yang 

terbatas. 

(f) Siswa dalam menulis di papan tulis sudah terampil. 

(g) Kemampuan siswa dalam bertanya sudah baik. 
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(h) Hubungan kerjasama antar siswa sudah  baik. 

(i) Suasana diskusi antar siswa sudah baik. 

(j) Tutor  sebaya dalam memimpin kelompoknya sudah baik. 

(k) Secara umum respon siswa yang diajar sudah baik. 

b. Pengamatan Terhadap Guru 

(1) Mengelola Ruang, Waktu dan Fasilitas Belajar 

(a) Alat bantu dalam proses pembelajaran sudah baik. 

(b) Penggunaan alat peraga menarik perhatian siswa. 

(c) Waktu yang digunakan efisien. 

(d) Secara umum penggunaan fasilitas belajar sudah baik. 

(2) Menggunakan Strategi Pembelajaran 

(a) Guru sudah menguasai materi pelajaran. 

(b) Penyampaian materi pelajaran sudah baik. 

(c) Metode pangajaran sudah mengena. 

(d) Pemberian bimbingan menyeluruh terhadap siswa. 

(e) Kondisi kelas masih kondusif. 

(f) Guru sudah baik dalam memberikan motifasi terhadap siswa. 

(g) Guru sudah baik dalam mengaktifkan siswa. 

(h) Guru baik dalam merespon pertanyaan siswa. 

(i) Dalam menggunakan alat peraga sudah baik. 

(j) Dalam memberikan kesimpulan sudah dipahami siswa. 

(k) Secara umum dalam pemberian materi sudah baik. 

Refleksi 

Pada pelaksanaan siklus III sudah menunjukkan keadaan yang baik, tinggal 4 

orang siswa saja yang bernilai kurang. Keadaan tersebut sudah menunjukkan 
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adanya perubahan proses pembelajaran matematika yang diharapkan. Hanya 

siswa-siswa tersebut yang masih belum memahami bagaimana cara 

menyelesaikan soal cerita dengan langkah-langkah yang benar, dan masih belum 

terampil dalam menghitung dengan menghubungkan antara satuan panjang dan 

satuan luas, bisa diberikan suatu perhatian secara khusus. Maka pada siklus III 

inilah sesuai dengan hal yang diperoleh mencapai rata-rata 8,11 sudah 

menunjukkan adanya ketuntasan belajar yang diharapkan. Untuk itu tidak 

diperlukan lagi adanya perbaikan pada siklus berikutnya. 

 

D. Pembahasan 

Pada siklus I disampaikan materi tentang cara membaca gambar atau denah 

berskala yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Terlebih dahulu siswa 

diingatkan kembali tentang satuan ukuran panjang dan satuan ukuran luas.Namun 

karena keterbatasan siswa dalam memahami konsep tentang satuan ukuran 

panjang dan luas. Sehingga pada saat pembelajaran berlangsung banyak siswa 

yang masih mengalami kesulitan untuk menerapkan satuan ukuran panjang dan 

satuan luas pada materi membaca gambar atau denah berskala (perbandingan 

skala). Respon siswa masih kurang, belum menunjukkan adanya minat terhadap 

materi tersebut. Sehingga hasil yang diperoleh masi sangat kurang, masih di 

bawah 50%. Diterapkannya model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok 

kecil, yaitu dengan memanfaatkan anak-anak pandai diantara kelompoknya untuk 

memandu dalam menyelesaikan tugas, serta membawa siswa untuk mempelajari 

materi dengan benda-benda konkret sebagai objek pembelajaran. Anak dibawa ke 

luar kelas untuk mengukur luas halaman sekolah dan menggambarkannya dalam  

bentuk gambar atau denah berskala. 
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Berdasarkan hasil tes yang diperoleh pada siklus I terdapat siswa 11 siswa 

yang mendapat nilai kurang dari 6,5, rata-rata nilainya 6,32. Sedangkan 

ketuntansan belajarnya baru mencapai 42%, kenyataan itu menunjukkan  hasil 

pembejaran masih sangat rendah. Dilihat dari  hasil tes 8 siswa yang mendapat 

nilai rendah, hal ini disebabkan mereka belum memahami benar cara 

menyelesaikan soal cerita tentang membaca gambar atau denah berskala. Di 

samping itu kehidupan dunia  pendidikan di lingkungan tempat tinggal mereka 

masih membutuhkan orang-orang yang mampu mendorong agar mereka sadar 

akan manfaat pendidikan yang sebenarnya dan lebih maju. 

Sebagai perbaikan pada pelaksanakan siklus I adalah siklus II, pada 

pelaksanaan siklus II disampaikan materi mengenai cara memecahkan soal cerita 

tentang membaca gambar atau denah berskala dan cara menafsirkan hasil dari 

pemecahan soal cerita tentang membaca gambar atau denah berskala. Dikarenakan 

nilai yang dihasilkan pada siklus I masih ditemui siswa yang mendapat nilai 

kurang dan kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Dengan demikian 

pelaksanakan pembelajaran pada siklus II, ditekankan pada langkah-langkah 

menyelesaikan soal cerita tentang membaca gambar atau denah berskala dengan 

benar. Sehingga diharapkan siswa akan lebih materi pelajaran, serta lebih mudah 

mengerjakan tes akhir pembelajaran, dengan nilai yang lebih baik. 

Pada pelaksanakan siklus II, terdapat 7 siswa yang mendapat nilai kurang dari 

6,5, sedangkan yang mendapat nilai lebih dari 6,5 adalah 12 siswa. Tingkat 

ketuntasan yang diperoleh sudah mencapai 63%. Sedangkan rata-rata nilai yang 

diperoleh 7,26. Dengan demikian tingkat keberhasilan siswa sudah cukup 

meningkat. Oleh karena itu pelaksanakan penelitian tindakan dan perbaikan pada 

siklus III. 
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Pelaksanaan perbaikan pada siklus III disampaikan materi cara menghitung 

luas sebenarnya suatu bidang datar pada gambar atau denah berskala dan cara 

menghitung luas sebenarnya suatu daerah atau kota pada peta  berskala. 

Pelaksanakan proses pembelajaran pada siklus II sudah cukup kondusif, siswa 

sudah lebih memahami materi pelajaran yang diberikan guru. Dikarenakan 

sebelum proses pembelajaran berlangsung siswa telah diberi perbaikan bagi yang 

bernilai kurang, sedangkan yang bernilai lebih diberi pengayaan. Sedangkan untuk 

lebih menguasai materi pelajaran, diadakan apersepsi sebagai pengulangan materi 

sebelnya. Dengan demikian pelaksanaan pembelajaran pada sklus III ini sebagian 

besar siswa sudah memahami materi yang diberikan guru 

Pada pelaksanaan siklus III, tinggal 4 siswa yang memperoleh nilai kurang 

dari 6,5, sedangkan 15 siswa memperoleh nilai lebih dari 6,5, rata-rata nilai yang 

diperoleh dalam siklus III adalah 8,11, dan tingkat ketuntasan yang diperoleh telah 

mencapai 79%. Sehingga keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran dengan 

model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil dalam pokok bahasan 

menyelesaikan soal cerita tentang membaca gambar atau denah berskala telah 

mencapai ketuntasan. Dengan demikian, hipotesis tindakan penelitian ini dapat 

diterima. 
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BAB  V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui model 

pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil, kemampuan siswa dalam 

mengemukakan pendapat dan bekeja sama dalam setiap kelompoknya dapat 

ditingkatkan. Selain itu peran  tutor sebaya merupakan teman bekerja sekaligus 

teman belajar sehingga dapat menambah  keberanian siswa dalam bertanya, dan 

mengerjakan tugas guru di depan kelas. Serta ketrampilan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Sehingga 

hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Berdasarkan penelitian bahwa hasil 

belajar yang diperoleh siswa kelas VI SD Negeri Blubuk 03 Kecamatan 

Dukuhwaru Kabupaten Tegal tahun pelajaran 2005/2006 pada pokok bahasan 

membaca gambar atau denah berskala nilai rata-ratanya meningkat menjadi 

berkisar 8,11. 

 

B. Saran-saran 

1. Model Pembelajaran Tutor Sebaya dalam Kelompok Kecil yang diterapkan 

guru dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka pada proses pembelajaran 

bisa menggunakan Model Pembelajaran Tutor Sebaya dalam Kelompok Kecil. 

2. Siswa perlu diberi tugas secara individual untuk mempelajari materi, 

merangkum atau meringkas lalu mendiskusikan dengan tutor sebaya dalam 

kelompok kecilnya, dengan cara ini diharapkan kemampuan siswa dalam 

belajar mandirinya akan memingkat dan belajar merupakan kebutuhan siswa. 
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3. Dalam proses pembelajaran guru disarankan lebih meningkatkan kemampuan 

profesionalismenya, dengan selalu mengamati siswa didik dalam setiap proses 

pembelajaran serta menjadi yang penuh dedikasi. 
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Lampiran: 1 

 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN DUKUHWARU 

SEKOLAH DASAR NEGERI BLUBUK 03 
Jalan Raya Slawi - Jatibarang Km.6 Blubuk  

 

SURAT KETERANGAN 

No: 422.1/075/2005     

 

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Dasar Negeri Blubuk 03 

Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal menerangkan bahwa: 

Nama   : Dwi Utami 

NIP   : 131512811 

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I/III d 

Jabatan    : Guru Kelas VI 

Telah mengadakan Penelitian Tindakan Kelas VI, sebagai syarat pembuatan 

skripsi dalam menyelesaikan Studi Strata 1 Universitas Negeri Semarang Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 

Demikian surat keterangan dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana 

mestinya. 

Dukuhwaru, 27 September 2005 

Kepala SD N Blubuk 03 

 

 

Bedjo Raharto 

NIP. 130392383 
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Lampiran: 12 
SIKLUS 1 

LEMBAR OBSERVASI 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TUTOR SEBAYA 

DALAM KELOMPOK KECIL 
 

Mata Pelajaran : Matematika 
Pokok Bahasan : 8.1 Bangun Datar 
Sub Pokok Bahasan : 8.1.1 Membaca Gambar/Denah Berskala 
  8.1.2 Menggambar Berskala 
Kelas/Semester : VI (Enam) / 1 (Satu) 
Waktu : 2 Jam Pelajaran (1 x pertemuan) 
Pelaksanaan : Tanggal  27 September 2005 

 
A. Efektivitas Kelompok 
 

No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif* Alasan 

1 Kemampuan tutor sebaya dalam kelompoknya. (K)               C                 B Kemampuan tutor sebaya dalam kelompoknya 
masih kurang. 

2 Kekompakan kerja kelompok.   K               (C)                B Kekompakan kerja kelompoknya cukup baik. 

3 Tingkat keheterogenitasan kelompok. (K)               C                 B Tingkat keheterogenitasan kelompok masih 
kurang. 

4 Kemampuan kelompok dalam menyelesaikan 
tugas. 

(K)               C                 B Dalam menyelesaikan tugas kelompok masih 
kurang. 

5 Kesan umum cara membentuk kelompok. (K)               C                 B Secara umum pembentukan kelompok masih 
kurang baik. 
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B. Aktivitas Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 

No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif* Alasan 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran.   K               (C)                B Siswa cukup siap dalam mengikuti pelajaran. 

2 Kekondusifan suasana pembelajaran. (K)               C                 B Suasana pembelajaran kuirang kondusif. 

3 Keantusiasan siswa dalam melaksanakan tugas.   K               (C)                B Siswa dalam menyelesaikan tugas cukup 
antusias. 

4 Keberanian siswa dalam mengerjakan tugas di 
depan kelas. 

(K)               C                 B Dalam mengerjakan tugas di depan kelas siswa 
kurang berani. 

5 Keberanian siswa dalam menyajikan temuan-
nya. 

(K)               C                 B Siswa dalam menyajikan temuannya masih 
kurang. 

6 Keterampilan siswa menulis di papan tulis. (K)               C                 B Siswa dalam menulis di papan tulis masih 
kurang terampil. 

7 Keberanian siswa dalam bertanya. (K)               C                 B Kemempuan siswa dalam bertanya masih 
kurang. 

8 Hubungan kerjasama antar siswa.   K               (C)                B Hubungan kerjasama antar siswa cukup baik. 

9 Suasana diskusi antar siswa. (K)               C                 B Suasana diskusi antar siswa masih kurang. 

10 Kemampuan tutor sebaya dalam memimpin ke-
lompoknya. 

(K)               C                 B Tutor  sebaya dalam memimpin kelompoknya 
masih kurang. 

11 Kesan umum respon siswa yang diajar. (K)               C                 B Secara umum respon siswa yang diajar masih 
kurang baik. 

 
Keterangan 
K : Kurang C : Cukup B : Baik * : Kurung 
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Lampiran: 13 
SIKLUS 1 

LEMBAR OBSERVASI 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 
Nama Peserta :  Dwi Utami 

Sekolah : SD Negeri Blubuk 03 

Pokok Bahasan : 8.1 Bangun Datar 

Sub Pokok Bahasan : 8.1.1 Membaca Gambar/Denah Berskala 

  8.1.2 Menggambar Berskala 

Kelas/Semester : VI (Enam) / 1 (Satu) 

Waktu : 2 Jam Pelajaran (1x pertemuan) 

Pelaksanaan : Tanggal  27 September 2005 
 
A. Mengelola Ruang, Waktu dan Fasilitas Belajar 

 

No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif* Alasan 

1 Menyediakan alat bantu pembelajaran dan sumber 
belajar yang diperlukan. 

(K)           C              B Alat bantu dalam proses pembelajaran masih 
kurang. 

2 Menggunakan alat bantu (media) dalam proses 
pembelajaran. 

(K)           C              B Penggunaan alat peraga kurang menarik perhatian 
siswa. 

3 Menggunakan waktu pembelajaran secara efisien.  K           (C)             B Waktu yang digunakan cukup efisien. 

4 Kesan umum penggunaan fasilitas belajar. (K)           C              B Secara umum penggunaan fasilitas belajar masih 
kurang. 



 121

B. Menggunakan Strategi Pembelajaran 
 

No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif* Alasan 

1 Kemampuan penguasaan materi pelajaran.  K           (C)             B Guru cukup menguasai materi pelajaran. 

2 Kemampuan guru dalam menyampaikan pelajaran.  K           (C)             B Penyampaian materi pelajaran cukup baik. 

3 Kemampuan menggunakan metode pengajaran. (K)           C              B Metode pangajaran masih kurang mengena. 

4 Kemampuan mengimplementasikan pemberian 
bimbingan secara keseluruhan. 

(K)           C              B Pemberian bimbingan masih kurang menyeluruh 
terhadap siswa. 

5 Kemampuan mengkondisikan kelas. (K)           C              B Kondisi kelas masih kurang kondusif. 

6 Kemampuan memotivasi siswa.  K           (C)             B Guru sudah cukup memberikan motifasi terhadap 
siswa. 

7 Kemampuan mengaktifkan siswa. (K)           C              B Guru masih kurang dalam mengaktifkan siswa. 

8 Kemampuan merespon pertanyaan siswa. (K)           C              B Guru masih kurang dalam merespon pertanyaan 
siswa. 

9 Keterampilan menggunakan alat evaluasi.  K           (C)             B Dalam menggunakan alat peraga sudah cukup 
baik. 

10 Keterampilan menyimpulkan hasil belajar siswa. (K)           C              B Dalam membarikan kesimpulan masih kurang 
dipahami siswa. 

11 Kesan umum pemberian materi pelajaran. (K)           C              B Secara umum dalam pemberian materi masih 
kurang. 

 
Keterangan 
K : Kurang C : Cukup B : Baik * : Kurung 
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Lampiran: 14 
SIKLUS 2 

LEMBAR OBSERVASI 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TUTOR SEBAYA 

DALAM KELOMPOK KECIL 
 

Mata Pelajaran : Matematika 
Pokok Bahasan : 8.1 Bangun Datar 
Sub Pokok Bahasan : 8.1.1 Membaca Gambar/Denah Berskala 
  8.1.2 Menggambar Berskala 
Kelas/Semester : VI (Enam) / 1 (Satu) 
Waktu : 2 Jam Pelajaran (1 x pertemuan) 
Pelaksanaan : Tanggal  10 Oktober 2005 

 
A. Efektivitas Kelompok 
 

No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif* Alasan 

1 Kemampuan tutor sebaya dalam kelompoknya. K               (C)                B Kemampuan tutor sebaya dalam kelompoknya 
sudah cukup baik. 

2 Kekompakan kerja kelompok.  K                C                (B) Kekompakan kerja kelompoknya sudah baik. 

3 Tingkat keheterogenitasan kelompok. K               (C)                B Tingkat keheterogenitasan kelompok sudah 
cukup baik. 

4 Kemampuan kelompok dalam menyelesaikan 
tugas. 

K               (C)                B Kemampuan dalam menyelesaikan tugas 
kelompok  sudah cukup baik. 

5 Kesan umum cara membentuk kelompok. K               (C)                B Secara umum pembentukkan kelompok sudah 
cukup baik. 
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B. Aktivitas Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 

No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif* Alasan 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran.  K                C                (B) Siswa sudah baik dalam mengikuti pelajaran. 

2 Kekondusifan suasana pembelajaran. K               (C)                B Suasana pembelajaran cukupkondusif. 

3 Keantusiasan siswa dalam melaksanakan tugas.  K                C                (B) Keantusiasan siswa dalam melaksasnakan tugas 
sudah baik. 

4 Keberanian siswa dalam mengerjakan tugas di 
depan kelas. 

K               (C)                B Dalam mengerjakan tugas di depan kelas siswa 
cukup berani. 

5 Keberanian siswa dalam menyajikan temuan-
nya. 

K               (C)                B Siswa dalam menyajikan temuannya sudah 
cukup baik. 

6 Keterampilan siswa menulis di papan tulis. K               (C)                B Siswa dalam menulis di papan tulis sudah cukup  
terampil. 

7 Keberanian siswa dalam bertanya. K               (C)                B Kemampuan siswa dalam mengajukan 
pertanyaan cukup baik. 

8 Hubungan kerjasama antar siswa.  K                C                (B) Hubungan kerjasama antar siswa sudah  baik. 

9 Suasana diskusi antar siswa. K               (C)                B Suasana diskusi antar siswa sudah cukup baik. 

10 Kemampuan tutor sebaya dalam memimpin ke-
lompoknya. 

K               (C)                B Tutor  sebaya dalam memimpin kelompoknya 
sudah cukup baik. 

11 Kesan umum respon siswa yang diajar. K               (C)                B Secara umum respon siswa yang diajar sudah 
cukup baik 

 
Keterangan 
K : Kurang C : Cukup B : Baik * : Kurung 



 124

Lampiran: 15 
SIKLUS 2 

LEMBAR OBSERVASI 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 
Nama Peserta :  Dwi Utami 

Sekolah : SD Negeri Blubuk 03 

Pokok Bahasan : 8.1 Bangun Datar 

Sub Pokok Bahasan : 8.1.1 Membaca Gambar/Denah Berskala 

  8.1.2 Menggambar Berskala 

Kelas/Semester : VI (Enam) / 1 (Satu) 

Waktu : 2 Jam Pelajaran (1x pertemuan) 

Pelaksanaan : Tanggal,10 Oktober 2005 
 
A. Mengelola Ruang, Waktu dan Fasilitas Belajar 

 
No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif* Alasan 

1 Menyediakan alat bantu pembelajaran dan sumber 
belajar yang diperlukan. 

 K           (C)             B Alat bantu dalam proses pembelajaran cukup 
baik. 

2 Menggunakan alat bantu (media) dalam proses 
pembelajaran. 

 K           (C)             B Penggunaan alat peraga cukup menarik perhatian 
siswa. 

3 Menggunakan waktu pembelajaran secara efisien.  K            C            (B) Penggunaan waktu pembelajaran sudah baik. 

4 Kesan umum penggunaan fasilitas belajar.  K           (C)             B Secara umum penggunaan fasilitas belajar sudah 
cukup baik. 
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B. Menggunakan Strategi Pembelajaran 
 

No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif* Alasan 

1 Kemampuan penguasaan materi pelajaran.  K            C            (B) Guru dalam menguasai materi pelajaran sudah 
baik. 

2 Kemampuan guru dalam menyampaikan pelajaran.  K            C            (B) Penyampaian materi pelajaran sudah baik. 

3 Kemampuan menggunakan metode pengajaran.  K           (C)             B Kemampuan menggunakan metode pengajaran 
cukup baik. 

4 Kemampuan mengimplementasikan pemberian 
bimbingan secara keseluruhan. 

 K           (C)             B Pemberian bimbingan cukup menyeluruh 
terhadap siswa. 

5 Kemampuan mengkondisikan kelas.  K           (C)             B Kemampuan mengkondisikan siswa di kelas 
cukup baik. 

6 Kemampuan memotivasi siswa.  K            C            (B) Kemampuan guru dalam memotivasi siswa sudah 
baik. 

7 Kemampuan mengaktifkan siswa.  K           (C)             B Guru sudah cukup baik dalam mengaktifkan 
siswa. 

8 Kemampuan merespon pertanyaan siswa.  K           (C)             B Guru sudah cukup baik dalam merespon 
pertanyaan siswa. 

9 Keterampilan menggunakan alat evaluasi.  K            C            (B) Dalam menggunakan alat peraga sudah baik. 

10 Keterampilan menyimpulkan hasil belajar siswa.  K           (C)             B Dalam membarikan kesimpulan sudah cukup 
dipahami siswa. 

11 Kesan umum pemberian materi pelajaran.  K           (C)             B Secara umum dalam pemberian materi sudah 
cukup baik. 

 
Keterangan 
K : Kurang C : Cukup B : Baik * : Kurung 
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Lampiran: 16 
SIKLUS 3 

LEMBAR OBSERVASI 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TUTOR SEBAYA 

DALAM KELOMPOK KECIL 
 

Mata Pelajaran : Matematika 
Pokok Bahasan : 8.1 Bangun Datar 
Sub Pokok Bahasan : 8.1.1 Membaca Gambar/Denah Berskala 
  8.1.2 Menggambar Berskala 
Kelas/Semester : VI (Enam) / 1 (Satu) 
Waktu : 2 Jam Pelajaran (1x pertemuan) 
Pelaksanaan : Tanggal, 23 Nopember 2005 

 
A. Efektivitas Kelompok 
 

No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif* Alasan 

1 Kemampuan tutor sebaya dalam kelompoknya.  K                C                (B) Kemampuan tutor sebaya dalam kelompoknya 
sudah baik. 

2 Kekompakan kerja kelompok.  K                C                (B) Kekompakan kerja kelompoknya baik. 

3 Tingkat keheterogenitasan kelompok.  K                C                (B) Tingkat keheterogenitasan kelompok sudah 
baik. 

4 Kemampuan kelompok dalam menyelesaikan 
tugas. 

 K                C                (B) Dalam menyelesaikan tugas kelompok sudah 
baik. 

5 Kesan umum cara membentuk kelompok.  K                C                (B) Secara umum pembentukan kelompok sudah 
baik. 
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B. Aktivitas Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 

No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif* Alasan 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran.  K                C                (B) Siswa dalam mengikuti pelajaran sudah baik. 

2 Kekondusifan suasana pembelajaran.  K                C                (B) Kekondusifan suasana pembelajaran sudah baik. 

3 Keantusiasan siswa dalam melaksanakan tugas.  K                C                (B) Siswa dalam menyelesaikan tugas antusias 
sekali. 

4 Keberanian siswa dalam mengerjakan tugas di 
depan kelas. 

 K                C                (B) Keberanian siswadalam mengerjakan tugas di 
depan kelas sudah baik. 

5 Keberanian siswa dalam menyajikan temuan-
nya. 

 K                C                (B) Siswa dalam menyajikan temuannya sudah baik. 

6 Keterampilan siswa menulis di papan tulis.  K                C                (B) Siswa dalam menulis di papan tulis sudah  
terampil. 

7 Keberanian siswa dalam bertanya.  K                C                (B) Kemempuan siswa dalam bertanya sudah baik. 

8 Hubungan kerjasama antar siswa.  K                C                (B) Hubungan kerjasama antar siswa sudah  baik. 

9 Suasana diskusi antar siswa.  K                C                (B) Suasana diskusi antar siswa sudah baik. 

10 Kemampuan tutor sebaya dalam memimpin ke-
lompoknya. 

 K                C                (B) Tutor  sebaya dalam memimpin kelompoknya 
sudah baik. 

11 Kesan umum respon siswa yang diajar.  K                C                (B) Secara umum respon siswa yang diajar sudah 
baik. 

 
Keterangan 
K : Kurang C : Cukup B : Baik * : Kurung 
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Lampiran: 17 
SIKLUS 3 

LEMBAR OBSERVASI 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 
Nama Peserta :  Dwi Utami 

Sekolah : SD Negeri Blubuk 03 

Pokok Bahasan : 8.1 Bangun Datar 

Sub Pokok Bahasan : 8.1.1 Membaca Gambar/Denah Berskala 

  8.1.2 Menggambar Berskala 

Kelas/Semester : VI (Enam) / 1 (Satu) 

Waktu : 2 Jam Pelajaran (1x pertemuan) 

Pelaksanaan : Tanggal  27 September 2005 
 
A. Mengelola Ruang, Waktu dan Fasilitas Belajar 

 

No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif* Alasan 

1 Menyediakan alat bantu pembelajaran dan sumber 
belajar yang diperlukan. 

 K            C            (B) Alat bantu dalam proses pembelajaran sudah 
baik. 

2 Menggunakan alat bantu (media) dalam proses 
pembelajaran. 

 K            C            (B) Penggunaan alat peraga menarik perhatian siswa. 

3 Menggunakan waktu pembelajaran secara efisien.  K            C            (B) Waktu yang digunakan efisien. 

4 Kesan umum penggunaan fasilitas belajar.  K            C            (B) Secara umum penggunaan fasilitas belajar sudah 
baik. 
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B. Menggunakan Strategi Pembelajaran 
 

No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif* Alasan 

1 Kemampuan penguasaan materi pelajaran.  K            C            (B) Guru sudah menguasai materi pelajaran. 

2 Kemampuan guru dalam menyampaikan pelajaran.  K            C            (B) Penyampaian materi pelajaran sudah baik. 

3 Kemampuan menggunakan metode pengajaran.  K            C            (B) Metode pangajaran sudah mengena. 

4 Kemampuan mengimplementasikan pemberian 
bimbingan secara keseluruhan. 

 K            C            (B) Pemberian bimbingan menyeluruh terhadap 
siswa. 

5 Kemampuan mengkondisikan kelas.  K            C            (B) Kondisi kelas masih kondusif. 

6 Kemampuan memotivasi siswa.  K            C            (B) Guru sudah baik dalam memberikan motifasi 
terhadap siswa. 

7 Kemampuan mengaktifkan siswa.  K            C            (B) Guru sudah baik dalam mengaktifkan siswa. 

8 Kemampuan merespon pertanyaan siswa.  K            C            (B) Guru baik dalam merespon pertanyaan siswa. 

9 Keterampilan menggunakan alat evaluasi.  K            C            (B) Dalam menggunakan alat peraga sudah baik. 

10 Keterampilan menyimpulkan hasil belajar siswa.  K            C            (B) Dalam memberikan kesimpulan sudah dipahami 
siswa. 

11 Kesan umum pemberian materi pelajaran.  K            C            (B) Secara umum dalam pemberian materi sudah 
baik. 

 
Keterangan 
K : Kurang C : Cukup B : Baik * : Kurung 



Lampiran: 18

Jumlah Siswa Prosentasi Jumlah Siswa Prosentasi Jumlah Siswa Prosentasi
Nilai<6,5 11 58% 7 37% 4 21%
Nilai>6,5 8 42% 12 63% 15 79%

Jumlah Siswa Prosentasi Jumlah Siswa Prosentasi Jumlah Siswa Prosentasi
Tuntas Belajar 8 42% 12 63% 15 79%

Tidak Tuntas Belajar 11 58% 7 37% 4 21%
Nilai Rata-rata

Taraf Serap 63.2% 72.6% 81.1%

PERSENTASE SISWA DALAM MENYERAP MATERI PELAJARAN

6.32 7.26 8.11

SIKLUS III

SIKLUS I SIKLUS II SIKLUS III

Presentasi Siswa

Presentasi Siswa

SIKLUS I SIKLUS II
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Lampiran 20 

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF SIKLUS I, II DAN III 

Siklus I 

1.     

 II           I  

   

Diketahui: 

Skala = 1:250 

Jari-jari lingkaran pada gambar = 1 ½ cm 

Alas jajar genjang pada gambar = 7 cm 

Tinggi jajar genjang pada gambar = 2 ×  jari-jari lingkaran = 2 ×  1½  cm = 3 cm 

Ditanyakan: 

Luas daerah berbayang-bayang sebenarnya 

Jawab: 

Jari-jari lingkaran sebenarnya = 1 ½ cm ×  250 = 375 cm  = 3,75 m 

Alas jajar genjang sebenarnya = 7 cm ×  250 = 1.750 cm = 17,5 m 

Tinggi jajar genjang sebenarnya = 3 cm ×  250 = 750 cm = 7,5 m 

Luas daerah berbayang-bayang sebenarnya  

L = Luas jajar genjang sebenarnya (I) – Luas lingkaran sebenarnya (II) 

L = (a ×  t) – (π ×  r2) 

L = (17,5 m ×  7,5 m) – (3,14 ×  (3,75 m)2) 

L = 131, 25 m2 – 44, 17 m2 

L = 87,08 m2 

Jadi luas daerah berbayang-bayang = 87,08 m2 

 

     1 ½ cm 

7 cm
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2. Diketahui: Panjang pada gambar = 3,5 cm 

 Lebar pada gambar = 3 cm 

 Skala = 1:4.000 

Ditanyakan: Luas sebenarnya denah yang digambar Iwan 

Jawab:  

Panjang sebenarnya = 3,5 cm ×  4.000 = 14.000 cm = 140 m 

Lebar sebenarnya = 3 cm ×  4.000 = 12.000 cm = 120 m 

Luas sebenarnya  

L = p ×  l 

L = 140 m ×  120 m 

L = 16.800 m2 

Jadi luas sebenarnya denah yang digambar Iwan = 16.800 m2 

3. Diketahui: Kebun berbentuk persegi panjang 

 Panjang sebenarnya = 90 m = 9.000 cm 

 Lebar sebenarnya = 50 m = 5.000 cm 

 Skala = 1:1.500 

Ditanyakan: Gambar denahnya 

Jawab: 

Panjang pada gambar = 
500.1
000.9  cm = 6 cm 

Lebar pada gambar = 
500.1
000.5  cm = 

3
13  cm 

  

 

   

  Skala 1:1.500   

6 cm

3
13  cm 
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4. Diketahui: Kolam berbentuk persegi panjang 

 Panjang sebenarnya = 85 m = 8.500 cm 

 Lebar sebenarnya = 40 m = 4.000 cm 

 Skala = 1:2.000 

Ditanyakan: Gambar denahnya 

Jawab: 

Panjang pada gambar = 
000.2
500.8  cm = 4,25 cm 

Lebar pada gambar = 
000.2
000.4  cm = 2 cm 

  

 

  Skala 1:2.000 

5. Diketahui: Kebun cengkeh berbentuk persegi panjang 

 Panjang sebenarnya = 900 m = 90.000 cm 

 Lebar sebenarnya = 750 m = 75.000 cm 

 Skala = 1:50.000 

Ditanyakan: Gambar denahnya 

Jawab: 

Panjang pada gambar = 
000.50
000.90  cm = 1,8 cm 

Lebar pada gambar = 
000.50
000.75  cm = 1,5 cm 

  

  

 Skala 1:50.000 

 

4,25 cm
2 cm

1,8 cm
1,5 cm
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Siklus II 

1. Diketahui: Skala = 1:45.000 

  Panjang pada gambar = 8 cm 

  Lebar pada gambar = 10 cm 

   1 ha = 10.000 m2 

Ditanyakan: Luas perkebunan kelapa sawit sebenarnya (dalam ha) 

Jawab: 

Panjang sebenarnya = 8 cm ×  45.000 = 360.000 cm = 3.600 m 

Lebar sebenarnya = 10 cm ×  45.000 = 450.000 cm = 4.500 m 

Luas perkebunan kelapa sawit  

L = p ×  l 

L = 3.600 m ×  4.500 m 

L = 16.200.000 m2 

L = 1.620 ha 

Jadi luas perkebunan kelapa sawit Pak Sartono sebenarnya = 1.620 ha 

2. Diketahui: Skala = 1:15.000 

  Panjang pada gambar = 4 cm 

  Lebar pada gambar = 3,5 cm 

Ditanyakan: Luas Desa Suka Makmur sebenarnya (dalam m2) 

Jawab: 

Panjang sebenarnya = 4 cm ×  15.000 = 60.000 cm = 600 m 

Lebar sebenarnya = 3,5 cm ×  15.000 = 52.500 cm = 525 m 

Luas Desa Suka Makmur  

L = p ×  l 

L = 600 m ×  525 m 
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L = 315.000 m2 

Jadi luas Desa Suka Maju sebenarnya = 315.000 m2 

3. Diketahui: Skala = 1:12.000 

  Panjang pada gambar = 5 cm 

  Lebar pada gambar = 3 cm 

Ditanyakan: Luas Kebun Pak Jono sebenarnya (dalam m2) 

Jawab: 

Panjang sebenarnya = 5 cm ×  12.000 = 60.000 cm = 600 m 

Lebar sebenarnya = 3 cm ×  12.000 = 36.000 cm = 360 m 

Luas Kebun Pak Jono  

L = p ×  l 

L = 600 m ×  360 m 

L = 216.000 m2 

Jadi luas Kebun Pak Jono sebenarnya = 216.000 m2 

4.   Diketahui: Skala = 1:25.000 

   Sisi pada gambar = 4 cm 

  Ditanyakan: Keliling bidang tanah sebenarnya 

   Luas tanah bidang tanah sebenarnya 

 

Jawab: 

Sisi sebenarnya = 4 cm ×  25.000 = 100.000 m = 1.000 m 

Keliling sebenarnya  

K = 4 ×  sisi 

K = 4 ×  1.000 m 

K = 4.000 m 

4 cm

4 cm
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Jadi keliling bidang tanah sebenarnya = 4.000 m 

Luas sebenarnya  

L = sisi2 

L = (1.000 m)2 

L = 1.000.000 m2 

Jadi luas bidang tanah sebenarnya = 1.000.000 m2 

5.   Diketahui: Skala = 1:25.000 

   Sisi pada gambar = 
5
23  cm 

  Ditanyakan: Keliling bidang tanah sebenarnya 

   Luas tanah bidang tanah sebenarnya 

Jawab: 

Sisi sebenarnya = 
5
23  cm ×  25.000 = 85.000 m = 850 m 

Keliling sebenarnya  

K = 4 ×  sisi 

K = 4 ×  850 m 

K = 3.400 m 

Jadi keliling bidang tanah sebenarnya = 3.400 m 

Luas sebenarnya  

L = sisi2 

L = (850 m)2 

L = 722.500 m2 

Jadi luas bidang tanah sebenarnya = 722.500 m2 

 

 

5
23  cm 

5
23  cm 
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Siklus III 

1. Diketahui: Skala = 1:1.000 

No Panjang Lebar 
a 
b 

25 m 
40 m 

12 m 
2,5 dam 

 
Ditanyakan: Gambar denahnya 

Jawab: 

a. Panjang sebenarnya = 25 m = 2.500 cm 

Lebar sebenarnya = 12 m = 1.200 cm 

Panjang pada gambar = 
000.1
500.2  cm = 2,5 cm 

Lebar pada gambar = 
000.1
200.1  cm = 1,2 cm 

  

  Skala 1:1.000 

b. Panjang sebenarnya = 40 m = 4.000 cm 

Lebar sebenarnya = 2,5 dam = 2.500 cm 

Panjang pada gambar = 
000.1
000.4  cm = 4 cm 

Lebar pada gambar = 
000.1
500.2  cm = 2,5 cm 

  

 

   

  Skala 1:1.000 

2. Diketahui: a). Peta Jakarta Timur; skala = 1:380.000 

  b). Peta Jakarta Pusat; skala = 1:142.000 

  c). Peta DI Yogyakarta; skala = 1:1.000.000 

2,5 cm 

1,2 cm 

4 cm 

2,5 cm 
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 Ditanyakan: Luas sebenarnya  

 Jawab: 

a. Panjang pada gambar = 6,5 cm 

Lebar pada gambar = 2,5 cm 

Panjang sebenarnya = 6,5 cm ×  380.000 = 2.470.000 cm = 24.700 m 

Lebar sebenarnya = 2,5 ×  380.000 = 950.000 cm = 9.500 m 

Luas sebenarnya  

L = p ×  l 

L = 24.700 m ×  9.500 m 

L = 234.650.000 m2 

L = 234,65 km2 

Jadi luas sebenarnya Jakarta Timur = 234,65 km2 

b. Panjang pada gambar = 5 cm 

Lebar pada gambar = 4 cm 

Panjang sebenarnya = 5 cm ×  142.000 = 710.000 cm = 7.100 m 

Lebar sebenarnya = 4 ×  142.000 = 568.000 cm = 5.680 m 

Luas sebenarnya  

L = p ×  l 

L = 7.100 m ×  5.680 m 

L = 40.328.000 m2 

L = 40,33 km2 

Jadi luas sebenarnya Jakarta Pusat = 40,33 km2 

c. Panjang pada gambar = 7,5 cm 

Lebar pada gambar = 5 cm 

Panjang sebenarnya = 7,5 cm ×  1.000.000 = 7.500.000 cm = 75.000 m 
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Lebar sebenarnya = 5 ×  1.000.000 = 5.000.000 cm = 50.000 m 

Luas sebenarnya  

L = p ×  l 

L = 75.000 m ×  50.000 m 

L = 3.750.000.000 m2 

L = 3.750 km2 

Jadi luas sebenarnya DI Yogyakarta = 3.750 km2 
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Lampiran 2 
 

Foto-foto dalam Penelitian Tindakan Kelas 
 

 
Guru mengkondisikan kelas. 

 

 
Guru mengadakan apersepsi. 

 

 
Guru mengulang materi pelajaran lalu. 
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Guru menjelaskan materi pelajaran. 

 

 
Guru menjelaskan materi pelajaran. 

 

 
Kolaborasi antar teman sejawat sebagai pengamat. 
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Guru menjelaskan cara mengambar denah berskala. 

 

 
Guru menjelaskan cara menggambar denah berskala. 

 

 
Keantusiasan siswa dalam bertanya. 
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Keantusiasan siswa dalam menjawab pertanyaan guru. 

 

 
Keberanian siswa dalam mengerjakan soal di papan tulis. 

 

 
Keseriusan siswa dalam mengamati soal cerita. 
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Keberanian siswa dalam mengerjakan soal di papan tulis. 

 

 
Keberanian siwa dalam mengerjakan soal di papan tulis. 

 

 
Keberanian siswa dalam mengerjakan soal di papan tulis. 
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Lingkungan sekolah sebagai objek pembelajaran. 

 

 
Lingkungan sekolah sebagai objek pembelajaran. 

 

 
Lingkungan sekolah sebagai objek pembelajaran. 



 84

 
 
 
 
 

 
Lingkungan sekolah sebagai objek pembelajaran. 

 

 
Lingkungan sekolah sebagai objek pembelajaran. 

 

 
Pemanfaatan kelompok sebaya dalam kelompok kecil. 
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Pemanfaatan tutor sebaya dalam kelompok kecil. 

 

 
Pemanfaatan tutor sebaya dalam kelompok kecil. 

 

 
Pemanfaatan tutor sebaya dalam kelompok kecil. 



Jml. Sumber 
Bahan

I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V yang Dipakai
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

8. 8 Siswa dapat menggunakan denah berskala,
bangun datar dan bangun ruang.

8.1. Bangun datar (pengulangan). 8 Halaman
- Membaca gambar/denah berskala. x 155-164
- Menggambar berskala. x
- Menentukan letak titik pada bidang datar x

(koordinat).

8.2. Bangun Ruang 10 Halaman
- Mengenal jaring-jaring prisma tegak. 165-185
- Membuat bangun prisma tegak.
- Mengenal kembali istilah sisi, rusuk dan

titik sudut.
- Menggambar bangun ruang.

9 Siswa dapat menentukan volum benda 
ruang.

9.1. Volum 12 Halaman
- Mengenal rumus volum kubus, balok, 187-211

tabung.
- Menghitung volum tabung.
- Mengubah satuan volum dalam kubik

misal dari cm3 ke dm3.
- Mengubah satuan volum dalam kubik ke

dalam liter atau sebaliknya.
- Menyelesaikan soal cerita.

KELAS VI SEMESTER II

Pembelajaran/

SUMBER BAHAN 
PROGRAM PENGAJARAN: MATEMATIKA

JUNIPokok Bahasan/
Sub Pokok Bahasan

JULI

2

SEKOLAH DASAR

No.
Bulan

Jam JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI
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Lampiran: 4

NO. WAKTU SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU

1 07.00 - 07.40 UPACARA MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA IPA BAHASA INDONESIA
2 07.40 - 08.20 MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA IPA BAHASA INDONESIA
3 08.20 - 09.00 MATEMATIKA PPKN IPS/SEJARAH BAHASA INDONESIA KTK IPA

09.00 - 09.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
4 09.15 - 09.55 BAHASA INDONESIA PPKN PENJASKES BAHASA INDONESIA KTK IPA
5 09.55 - 10.35 BAHASA INDONESIA BAHASA INDONESIA PENJASKES AGAMA BAHASA INGGRIS BAHASA INGGRIS

10.35 - 10.50 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT - ISTIRAHAT
6 10.50 - 11.30 IPS BAHASA INDONESIA IPS/SEJARAH AGAMA - BAHASA INGGRIS
7 11.30 - 12.10 IPS SSD BASA JAWA IPA - -
8 12.10 - 12.50 IPS SSD BASA JAWA IPA - -
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Lampiran: 6 

 

SIKLUS I 

RENCANA   PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Pokok Bahasan : 8.1 Bangun Datar 

Sub Pokok Bahasan : 8.1.1 Membaca Gambar/Denah Berskala 

  8.1.2 Menggambar Berskala 

Kelas/Semester : VI (Enam)/1 (Satu) 

Waktu : 20 menit (1x pertemuan) 

Pelaksanaan : Tanggal  27 September 2005 

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

A. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) 

Siswa dapat menggunakan denah berskala, bangun datar,dan bangun ruang. 

B. Tujuan Pembelajaran Khusus (TKP) 

1. Dengan memperhatikan penjelasan guru tentang cara membaca 

gambar/denah berskala, dengan dipandu oleh tutor sebayanya siswa dapat 

membaca gambar atau denah beskala. 

2. Dengan memperhatikan peragaan guru tentang cara menggambar berskala 

pada bangun datar, dengan dipandu tutor sebayanya siswa dapat 

menggambar berskala pada bangun datar melalui kelompok kecil. 
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II. MATERI PEMBELAJARAN 

A. Pokok-pokok materi pembelajaran 

1. Cara membaca gambar/denah berskala 

Contoh: 

Pak Sukri mempunyai sebidang tanah yang bentuknya seperti gambar 

berikut. 

 

4 cm 

                          4 cm 

                        4 cm                   5 cm 

Skala 1 : 2500   

Hitunglah luas sebenarnya tanah Pak Sukri! 

Untuk mencari luas tanah Pak Sukri yang sebenarnya dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut. 

a. Bagilah tanah tersebut menjadi 2 bagian, bagian I berbentuk persegi 

dan bagian II berbentuk jajar genjang, seperti gambar berikut. 

 

 

4 cm                  I                         II 

                      4 cm                    5 cm         4 cm                   

 

b. Hitung panjang sebenarnya  

  sisi persegi panjang 

  alas jajar genjang 

  tinggi jajar genjang 
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c. Hitung luas sebenarnya bagian I dan bagian II. 

d. Jumlahkan luas bagian I dan bagian II. 

Penyelesaian 

Diketahui :  Sisi persegi pada gambar = 4 cm 

    Tinggi jajar genjang pada gambar = 5 cm 

    Alas jajar genjang pada gambar = 4 cm 

    Skala 1:250 

Ditanya :  Luas sebenarnya 

Jawab :  Sisi persegi sebenarnya (250x4) cm = 1.000 cm = 10 m 

     Luas I = (10x10)m2 = 100 m2 

       

                               I              10 m 

                                                      100 m2         

                                                       10 m 

Tinggi jajar genjang = (250x5) cm = 1250 cm = 12,5 m 

Alas jajar genjang (250x4) cm = 1.000 cm = 10 m 

Luas II = (10x12,5) m2 = 125 m2  

 

        II 

       125 m2         10 m 

       12,5 m     

    

Luas seluruhnya = (100+125) m2 = 225 m2 

Jadi luas tanah Pak Sukri = 225 m2  
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2. Yang perlu diperhatikan dalam menggambar berskala pada bangun datar 

sebagai berikut. 

a. Panjang dan lebar bangun datar. 

b. Skala. 

c. Panjang atau lebar sebenarnya. 

Skala 1 : 2.000 artinya 1 cm pada denah sama dengan 2.000 cm yang 

sebenarnya. 

Contoh : 

1. Mengukur luas halaman sekolah kemudian menggambar luas halaman 

sekolah tersebut dengan skala.  

2. Mengukur luas kebun sekolah kemudian menggambar luas kebun 

sekolah dengan skala. 

B. Media dan Sumber Pembelajaran 

1. Media 

a. Tabel satuan ukuran panjang. 

b. Tabel satuan ukuran luas. 

c. Gambar bangun datar berskala. 

2. Sumber Pembelajaran 

a. Buku Pandai Berhitung Matematika 6a halaman 41-50. 

b. Buku Pelajaran Matematika Penekanan pada Berhitung 6b halaman 2-7. 

c. Buku Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas 6 halaman 43-58. 

 

III. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

A. Metode: ceramah, tanya jawab, tugas, diskusi.  

B. Pendekatan: Pembelajaran Tutor Sebaya dalam Kelompok Kecil. 
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C. Langkah-langkah Kegiatan 

1. Pra KBM 

a. Menyiapkan alat-alat pembelajaran.  

b. Mengkondisikan siswa agar siap menerima pelajaran. 

2. Kegiatan Awal (10 menit) 

Apersepsi : Tanya jawab yang mengarah pada materi pelajaran tentang 

satuan ukuran panjang dan satuan ukuran luas. 

3. Kegiatan Inti ( 45 menit) 

a. Guru menentukan materi yang memungkinkan dapat dipelajari siswa 

secara mandiri. 

b. Guru membagi kelompok, tiap kelompok beranggotakan 6 orang siswa. 

c. Pembentukan kelompok dipilih secara acak dan siswa pandai sebagai 

tutor sebaya. 

d. Secara berkelompok siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 

cara membaca gambar atau denah berskala. 

e. Secara berkelompok siswa memperhatikan peragaan guru tentang cara 

menggambar berskala pada bangun datar. 

f. Secara berkelompok siswa mempraktikkan pengukuran halaman 

sekolah, sesuai Lembar Kerja Siswa (LKS). 

g. Secara berkelompok siswa mempraktikkan cara menggambar berakala 

pada bangun datar. 

h. Dengan bimbingan guru masing-masing wakil dari anggota kelompok 

mengerjakan hasil lembar kerja di papan tulis.  
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4. Kegiatan Akhir ( 20 menit) 

a. Setelah semua kelompok menyampaikan tugasnya secara berurutan 

sesuai dengan sub materi, guru memberi kesimpulan dan klasifikasi 

seandainya ada pemahaman siswa yang perlu diluruskan. 

b. Siswa mengerjakan tes akhir pembelajaran secara individual. 

c. Guru dan siswa mengoreksi hasil tes. 

5. Tindak Lanjut ( 5 menit) 

a. Bila rata-rata nilai mencapai batas tuntas (7,5) maka siswa diberi 

pengayaan pelajaran. 

b. Bila rata-rata nilai belum mencapai batas tuntas maka diadakan 

perbaikan pada TPK yang belum dikuasai anak yang belum mencapai 

batas tuntas. 

 

IV. EVALUASI 

A.  Prosedur Tes 

1. Tes awal: tidak ada 

2. Tes dalam proses: ada dalam kegiatan inti 

3. Tes akhir: ada pada kegiatan akhir 

B.  Jenis Tes 

1. Tes tertulis 

2. Tes perbuatan 

C.  Bentuk Tes: Essay 

D.  Alat Tes: Soal-soal Tes 
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Kerjakan soal-soal di bawah ini! 

1.       Gambar di samping adalah  

       1½ cm   gambar sebuah jajar genjang  

                        dengan sebuah lingkaran 
                      7 cm             
      di dalamnya. 

                               Jika skala = 1:250 

      Tentukan luas daerah yang  

      berbayang-bayang! 

2. Iwan menggambar denah berukuran panjang 3,5 cm dan lebar 3 cm dengan 

skala 1:4.000. Berapa meter persegikah luas yang sebenarnya?   

3. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang, dengan ukuran panjang = 90 m 

dan lebar = 50 m. Gambarlah denahnya, jika skalanya 1:1.500! 

4. Sebuah kolam berbentuk persegi panjang, dengan ukuran panjang = 85 m 

dan leber = 40 m. Gambarlah denahnya, jika skalanya 1:2.000! 

5. Kebun cengkeh Pak Jojo berbentuk persegi panjang, dengan ukuran 

panjang = 900 m dan lebar = 750 m. Gambarlah denahnya jika skalanya 

1:50.000! 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Blubuk 03 

 

 

Bedjo Raharto 

NIP. 130392383 

Blubuk, 27 September 2005 

Mahasiswa Praktikan 

 

 

Dwi Utami 

NIM. 4102904129
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Lampiran: 7 

 

SIKLUS II 

RENCANA   PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Pokok Bahasan : 8.1 Bangun Datar 

Sub Pokok Bahasan : 8.1.1 Membaca Gambar/Denah Berskala 

  8.1.2 Menggambar Berskala 

Kelas/Semester : VI (Enam)/1 (Satu) 

Waktu : 2 Jam Pelajaran (1x pertemuan) 

Pelaksanaan : Tanggal  10 Oktober 2005 

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

A. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) 

Siswa dapat menggunakan denah berskala, bangun datar dan bangun ruang. 

B. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) 

1. Dengan memperhatikan penjelasan guru tentang cara memecahkan soal 

cerita tentang membaca gambar/denah berskala, dengan dipandu tutor 

sebayanya siswa dapat memecahkan soal cerita tentang gambar/denah 

berskala. 

2. Dengan memperhatikan penjelasan guru tentang cara menafsirkan hasil 

dari pemecahan soal cerita tentang membaca gambar/denah berskala, 

dengan dipandu tutor sebayanya siswa dapat menafsirkan hasil dari 

pemecahan soal cerita tentang membaca gambar atau denah berskala. 
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II. MATERI PEMBELAJARAN 

A. Pokok-pokok Materi Pembelajaran. 

1. Cara memecahkan soal cerita tentang membaca gambar berskala. 

Untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut soal cerita 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Baca soal dengan cermat dan pahami. 

b. Tulislah apa yang diketahui. 

c. Tulislah apa yang ditanyakan. 

d. Gunakan cara untuk menjawab pertanyaan pada soal cerita atau 

perbandingan yang diperoleh untuk menyelesaikan soal. 

e. Kembalikan ke soal semula dengan menuliskan hasil akhir yang 

diperoleh. 

Contoh: 

Pak Agung membuat kolam renang yang bentuknya seperti gambar berikut. 

 Skala 1:2000 

                                          7 cm   Tentukan luas kolam renang sebenarnya  

                                           yang dibuat Pak Agung. 

               10 cm                    

Penyelesaian 

Diketahui:  Jari-jari lingkaran  = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ × 7

2
1  cm  

                        = 
2
13  cm 

 Panjang persegi panjang = 10 cm 

 Lebar persegi panjang = 7 cm 
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I II

 Skala 1:200 

Ditanya: Luas sebenarnya. 

Jawab: Kolam renang dibagi menjadi 2 bagian seperti gambar  

 berikut. 

 

                          10 cm 

 

                                                 7 cm 

 

Bagian I berupa setengah lingkaran. 

Bagian II berupa persegi panjang. 

Mencari luas bagian I. 

Jari-jari = 
2
13  cm         Jari-jari sebenarnya = ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×

2
13200  

cm 

Skala 1:200  = 700 cm 

  = 7 m 

Luas bagian I = 177
7
22

2
1

××××  m2 = 77 m2 

 

Mencari luas bagian II 

Panjang = 10 cm 

     Panjang sebenarnya = ( 10200× ) 

cm 

Skala 1:200  = 2.000 cm 

  = 20 m 
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  Lebar sesungguhnya = ( 7200 × ) cm 

   = 1.400 cm 

   = 14 m 

Luas bagian II = ( 7200× ) m2 = 280 m2 

Jadi, luas sebenarnya kolam renang = (77 + 280) m2 = 357 

m2 

2. Cara menafsirkan hasil dari pemecahan soal cerita tentang membaca 

gambar atau denah berskala. 

Contoh: 

Persegi berikut merupakan gambar skala dari sebidang tanah dengan skala 

1:25.000. 

Tentukan luas dan keliling sebenarnya bidang tanah berikut! 

 s = (2,5 ×  25.000) cm = 625.000 cm = 6.250 m 

 Luas = s ×  s 

  = (6.250 ×  6.250) m2 

        2,5 cm  = 39.062.500 m2 

 

          Keliling = 4 ×  s 

  = 4 ×  6.250 m 

  = 25.000 m 

Jadi, hasil dari pemecahan soal cerita tersebut adalah 

Luas = 39.062.500 m2 

Keliling = 25.000 m 
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B. Media dan Sumbu Pembelajaran 

1. Media  

a. Gambar bangun datar berskala. 

b. Tabel satuan ukuran panjang. 

c. Tabel satuan ukuran luas. 

2. Sumbu Pembelajaran 

a. Buku Pandai Berhitung Matematika 6a halaman 41-50. 

b. Buku Pelajaran Matematika Penekanan pada Berhitung 6b halaman 2-7. 

c. Buku Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas 6 halaman 43-58. 

 

III. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

A. Metode: ceramah, tanya jawab, tugas. 

B. Pendekatan: pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil. 

C. Langkah-langkah Kegiatan 

1. Pra KBM 

a. Menyiapkan alat-alat pembelajaran. 

b. Mengondisikan siswa agar siap menerima pelajaran. 

2. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Apersepsi: Tanya jawab yang mengarah pada materi pelajaran tentang 

membaca gambar/denah berskala. 

3. Kegiatan Inti ( 45 menit) 

a. Guru menentukan materi yang memungkinkan dapat dipelajari siswa 

secara mandiri. 

b. Guru membagi kelompok, tiap kelompok beranggotakan 6 orang siswa. 
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c. Pembentukkan kelompok  dipilih sesuai nomor urut siswa dan siswa 

pandai sebagai tutor sebaya. 

d. Secara berkelompok siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 

cara membaca gambar atau denah berskala. 

e. Secara berkelompok siswa memperhatikan peragaan guru tentang cara 

memecahkan soal cerita tentang gambar atau denah  berskala pada 

bangun datar. 

f. Secara berkelompok dengan dipandu tutor sebayanya siswa 

mengerjakan soal-soal cerita yang berkaitan dengan gambar atau denah 

berskala,  sesuai Lembar Kerja Siswa (LKS). 

g. Secara berkelompok dengan dipandu tutor sebayanya siswa 

mengerjakan soal tentang cara menafsirkan hasil dari pemecahan soal 

cerita yang berkaitan dengan gambar atau denah berskala, sesuai 

Lembar Kerja Siswa (LKS). 

h. Dengan bimbingan guru masing-masing wakil dari anggota kelompok 

mengerjakan hasil lembar kerja di papan tulis.  

4. Kegiatan Akhir ( 20 menit) 

a. Setelah semua kelompok menyampaikan tugasnya secara berurutan 

sesuai dengan sub materi, guru memberi kesimpulan dan klasifikasi 

seandainya ada pemahaman siswa yang perlu diluruskan. 

b. Siswa mengerjakan tes akhir pembelajaran secara individual. 

c. Guru dan siswa mengoreksi hasil tes. 

5. Tindak Lanjut ( 5 menit) 

a. Bila rata-rata nilai mencapai batas tuntas (7,5) maka siswa diberi 

pengayaan pelajaran. 
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b. Bila rata-rata nilai belum mencapai batas tuntas maka diadakan 

perbaikan pada TPK yang belum dikuasai anak yang belum mencapai 

batas tuntas. 

 

IV. EVALUASI 

A. Prosedur Tes 

1. Tes awal: tidak ada 

2. Tes dalam proses: ada dalam kegiaan inti 

3. Tes akhir: ada pada kegiatan akhir 

B. Jenis Tes: Tes tertulis 

C. Bentuk Tes: Essay 

D. Alat Tes 

Soal-soal tes 

Selesaikan soal-soal cerita berikut ini dengan langkah-langkah yang benar! 

1. Perkebunan kelapa sawit Pak Sartono pada denah dengan skala 1:45.000 

mempunyai panjang 8 cm dan lebar 10 cm. Berapa ha-kah luas perkebunan 

kelapa sawit Pak Sartono jika diketahui 1 ha = 10.000 m2. 

2. Desa Suka Makmur pada gambar dengan skala 1:15.000 mempunyai 

panjang 4 cm dan lebar 3,5 cm. Berapa m2-kah luas Desa Suka Makmur? 

3. Kebun Pak Jono pada gambar dengan skala 1:12.000 mempunyai panjang 

5 cm dan lebar 3 cm. Berapa m2-kah luas kebun Pak Jon yang sebenarnya? 

4. Persegi berikut merupakan gambar skala dari sebidang tanah dengan skala 

1:25.000. 

 
          4 cm  Tentukan keliling dan luas sebenarnya  
     bidang tanah tersebut! 
         4 cm                            
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5. Persegi berikut merupakan gambar skala dari sebidang tanah dengan skala 

1:25.000. 

                                 
5
23  cm Tentukan luas dan keliling bidang tanah tersebut! 

   
5
23  cm 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Blubuk 03 

 

 

Bedjo Raharto 

NIP. 130392383 

Blubuk, 10 Oktober 2005 

Mahasiswa Praktikan 

 

 

Dwi Utami 

NIM. 4102904129
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Lampiran: 8 

 

SIKLUS III 

RENCANA   PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Pokok Bahasan : 8.1 Bangun Datar 

Sub Pokok Bahasan : 8.1.1 Membaca Gambar/Denah Berskala 

  8.1.2 Menggambar Berskala 

Kelas/Semester : VI (Enam)/1 (Satu) 

Waktu : 2 Jam Pelajaran (1x pertemuan) 

Pelaksanaan : Tanggal  23 Nopember 2005 

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

A. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) 

Siswa dapat menggunakan denah berskala, bangun datar dan bangun ruang. 

B. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) 

1. Dengan memperhatikan penjelasan guru tentang cara menghitung luas 

sebenarnya suatu bidang datar pada denah berskala. Dengan dipandu tutor 

sebayanyas iswa dapat menghitung luas sebenarnya suatu bidang datar 

pada denah berskala. 

2. Dengan memperhatikan penjelasan guru tentang cara menghitung luas 

sebenarnya suatu daerah atau kota pada peta berskala, Dengan dipandu 

tutor sebayanya siswa dapat menghitung luas sebenarnya suatu dareah atau 

kota pada denah berskala. 
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II. MATERI PEMBELAJARAN 

A. Pokok-pokok Materi Pembelajaran 

1. Cara menghitung luas sebenarnya suatu bidang datar pada denah berskala. 

Contoh: 

Denah berikut ini berskala 1:3.000 

Hitung luas yang sebenarnya! 

  

                2 cm                                                   

 

               5 cm 

Cara menghitung luas yang sebenarnya, alas dan tinggi sebenarnya harus 

dihitung terlebih dahulu, baru menghitung luas yang sebenarnya. 

Jawab: Ukuran yang sebenarnya: 

 alas = 3.000 ×  5 cm 

  = 15.000 cm = 150 m 

 tinggi = 3.000 ×  2 cm 

  = 6.000 cm = 60 m 

  Jadi, luas yang sebenarnya adalah 

 L = 150 m ×  60 m = 9.000 m2               

2. Cara menghitung luas sebenarnya suatau daerah atau kota pada peta 

berskala. 

Hitunglah luas yang sebenarnya! 

Caranya: 

a. Bacalah skalanya 

b. Ukurlah panjang dan lebar pada peta 
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c. Hitung panjang dan lebar sesungguhnya 

d. Hitunglah luas yang sebenarnya (anggaplah daerahnya berbentuk 

persegi panjang) 

Jawab:  

a. Skala = 1:4.500.000 

b. Panjang pada peta = 7 cm 

c. Lebar pada peta = 
2
13  cm 

d. Panjang yang sebenarnya = 7 cm ×  4.500.000 = 31.500.000 cm = 315 

km 

e. Leber yang sebenarnya = 
2
13  cm ×  4.500.000 = 15.750.000 cm  

  = 157,5 km 

f. Luas yang sebenarnya = 315 km ×  157,5 km = 49.612,5 km2 

B. Media dan Sumbu Pembelajaran 

1. Media  

a. Gambar bangun datar berskala. 

b. Tabel satuan ukuran panjang. 

c. Tabel satuan ukuran luas. 

2. Sumbu Pembelajaran 

a. Buku Pandai Berhitung Matematika 6a halaman 41-50. 

b. Buku Pelajaran Matematika Penekanan pada Berhitung 6b halaman 2-7. 

c. Buku Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas 6 halaman 43-58. 
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III. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

A. Metode: ceramah, tanya jawab, tugas. 

B. Pendekatan: pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil. 

C. Langkah-langkah Kegiatan 

1. Pra KBM 

a. Menyiapkan alat-alat pembelajaran. 

b. Mengondisikan siswa agar siap menerima pelajaran. 

2. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Apersepsi: Tanya jawab yang mengarah pada materi pelajaran tentang 

memecahkan soal cerita tentang gambar/denah berskala.. 

2. Kegiatan Inti ( 45 menit) 

a. Guru menentukan materi yang memungkinkan dapat dipelajari siswa 

secara mandiri. 

b. Guru membagi kelompok, tiap kelompok beranggotakan 6 orang siswa. 

c. Pembentukkan kelompok dengan jalan siswa – siswa pandai disebar  

disetiap kelompok dan bertindak sebagai tutor sebaya. 

d. Secara berkelompok siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 

cara menghitung luas sebenarnya suatu bidang datar pada  denah 

berskala. 

e. Secara berkelompok siswa memperhatikan guru tentang cara 

menghitung luas sebenarnya suatau daerah atau kota pada peta 

berskala. 

f. Secara berkelompok sisa  mempraktikkan  cara menghitung luas 

sebenarnya suatu  bidang datar  pada denah berskala, sesuai Lembar 

Kerja Siswa (LKS). 
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g. Secara berkelompok siswa mempraktikkan cara mengitung luas 

sebenarnya suatu daerah atau kota pada peta berskala, sesuai Lembar 

Kerja Siswa (LKS). 

h. Dengan bimbingan guru masing-masing wakil dari anggota kelompok 

mengerjakan hasil lembar kerja di papan tulis.  

4. Kegiatan Akhir ( 20 menit) 

a. Setelah semua kelompok menyampaikan tugasnya secara berurutan 

sesuai dengan sub materi, guru memberi kesimpulan dan klasifikasi 

seandainya ada pemahaman siswa yang perlu diluruskan. 

b. Siswa mengerjakan tes akhir pembelajaran secara individual. 

c. Guru dan siswa megoreksi hasil tes. 

5. Tindak Lanjut ( 5 menit) 

a. Bila rata-rata nilai mencapai batas tuntas (7,5) maka siswa diberi 

pengayaan pelajaran. 

b. Bila rata-rata nilai belum mencapai batas tuntas maka diadakan 

perbaikan pada TPK yang belum dikuasai anak yang belum mencapai 

batas tuntas. 

 

IV. EVALUASI 

A. Prosedur Tes 

1. Tes awal: tidak ada 

2. Tes dalam proses: ada dalam kegiaan inti 

3. Tes akhir: ada pada kegiatan akhir 
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B. Jenis Tes: Tes tertulis 

C. Bentuk Tes: Essay 

D. Alat Tes 

Soal-soal tes 

Selesaikan soal-soal cerita berikut ini dengan langkah-langkah yang benar! 
 
1. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang denganh panjang dan lebar 

seperti pada tabel berikut. 

No. P a n j a n g L e b a r 
a. 
b. 

25 m 
40m 

12 m 
2,5 dam 

Gambarlah bidang tanah tersebut dengan skala 1 :  1000. 

  2. Hitunglah luas yang sebenarnya dari peta berikut! 

     a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peta Jakarta Timur lengkap dengan skala. 
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      b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Peta Jakarta Pusat lengkap dengan skala. 
               c. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Peta Daerah Istimewa Yogyakarta lengkap dengan skala. 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Blubuk 03 

 

Bedjo Raharto 

NIP. 130392383 

Blubuk, 23 Nopember 2005 

Mahasiswa Praktikan 

 

Dwi Utami 

NIM. 4102904129
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Lampiran: 11

No. Jumlah Keterca-
Urut 1 2 3 4 5 Skor paian (%) Ya Tidak

1. Sutanto 0 1 1 1 0 6 60%  V
2. Kurniasih 0 1 0 1 1 6 60%  V
3. Mohamad Saeful 0 1 0 1 1 6 60%  V
4. Wanto 1 1 1 1 1 10 100% V  
5. Budi Purwanto 0 1 1 1 1 8 80% V  
6. Diah Murdiani 1 1 1 1 1 10 100% V  
7. Dian Fuji Astuti 0 1 1 1 1 8 80% V  
8. Elis Sopiatun 0 1 1 1 0 6 60%  V
9. Eti Purwati 0 1 1 1 1 8 80% V  

10. Febri Andriyani 0 1 1 1 1 8 80% V  
11. Lusi Andriani 1 1 1 1 1 10 100% V  
12. Lutfatul Hasanah 0 1 1 1 1 8 80% V  
13. Lutfhi Sigit H. 1 1 1 0 1 8 80% V  
14. Muryati 0 1 1 1 1 8 80% V  
15. Rindi Antika 1 1 1 1 1 10 100% V  
16. Reni Muryani 0 1 1 1 1 8 80% V  
17. Safi'i 1 1 1 1 1 10 100% V  
18. Taruno 0 1 1 1 1 8 80% V  
19. Hendri Sutanto 1 1 1 1 0 8 80% V  

Jumlah Skor 7 19 17 18 16 154 1540% 15 4
Jumlah Skor Maksimal 19 19 19 19 19 190

Skor Ketercapaian 37% 100% 89% 95% 84% 81%
79% 21%

ANALISA TES FORMATIF SIKLUS III

Nama Siswa Skor yang Diperoleh Ketuntasan

Prosentasi Ketuntasan
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