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ABSTRAK 
 

 
EMBONG SUGIHARTO. NIM : 4101905020. “Upaya Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas VII A SMP Negeri 01 Dukuhwaru Kabupaten Tegal Dalam 

Pokok Bahasan Operasi Pada Bilangan Pecahan Melalui Model Pembelajaran 

Diskusi Kelompok”. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh berhitung pada operasi pecahan terhadap prestasi belajar matematika 
pada siswa kelas VII A semester I SMP Negeri 01 Dukuhwaru Kabupaten Tegal 
tahun pelajaran 2005/2006. 

Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Negeri 01 Dukuhwaru Kabupaten 
Tegal. Siswa yang menjadi subyek penelitian ini adalah kelas VII A yang berjumlah 
40 siswa yang terdiri dari 21 laki-laki dan 19 perempuan dengan pembagian 
kelompok-kelompok kecil yang  terdiri 5 siswa dalam setiap kelompok. 

Penentuan hasil penelitian dengan menggunakan berbagai metode yang 
diterapkan dari tingkatan Siklus I, Siklus II dan Siklus III dimana tiap siklus harus 
diketahui kekurangannya dan kelebihannya yang pada gilirannya semua kekurangan 
yang ada untuk diperbaiki sehingga pada siklus ke III dapat mencapai hasil rata-rata 
minimal 65 % dari jumlah siswa yang ada dengan total nilai kwantitatif 100. 

Setiap siklus pada akhir pembelajaran diukur dengan tes formatif dan pos tes 
untuk mengetahui hasil yang diharapkan. Sedangkan pada siklus terakhir yaitu siklus 
ke III dengan menggunakan ukuran ulangan blok untuk mengetahui keberhasilannya 
sehingga semua pokok bahasan yang ada kaitannya dapat dirangkum pada soal 
ulangan blok tersebut. 

Dari hasil penelitian tindakan kelas ini dapat digunakan untuk pertimbangan 
agar guru lebih sering menekankan materi tentang kemampuan berhitung yaitu pada 
operasi penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan 
pembagian pecahan agar siswa lebih terlatih dengan masalah hitung-menghitung. 
Selain itu dapat juga digunakan sebagai pedoman bahwa guru lebih sering 
memberikan latihan-latihan soal pada siswa sesuai dengan pendekatan konstekstual 
untuk dapat menemukan cara dan hasil yang cocok setelah dievaluasi hasilnya. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO  

Sampaikanlah ilmu dariku (Nabi Muhammad SAW) walaupun satu ayat. 

(H.R. Bukhari) 

 

Belajarlah ilmu dan ajarkanlah ilmu itu pada manusia. 

(H.R. Baihaqi) 

 

Dengan ilmu kita akan mendapatkan harta, tahta, wanita dan segalanya. 

(N. Salaiman) 

 

Musuh utama manusia adalah dirinya sendiri,  

Harta utama manusia adalah kesehatan, 

Kesedihan utama manusia adalah iri hati. 

(Empu) 

 

Mulutmu adalah harimaumu, yang sewaktu-waktu dapat menerkam dirimu. 

(Empu) 

 

 

Skripsi  ini dipersembahkan untuk : 

1. Istri dan anak-anakku tercinta  

2. Cucu-cucuku tersayang. 

3. Adik-adikku tersayang. 

4. Teman-temanku yang telah 

memberi semangat, terutama 

Sobirin. 
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 KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. 

Skripsi ini disusun dalam rangka penyelesaian Studi Strata I untuk mencapai gelar 

sarjana pendidikan. Program Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri Semarang. 

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

yang kami hormati : 

1. Prof. Dr. A.T. Soegito, SH., MM Rektor UNNES.  

2. Drs. Kasmadi Imam, S.MS., Dekan FMIPA UNNES.  

3. Drs. Supriyono, M.Si., ketua jurusan matematika UNNES  dan pembimbing 

utama yang telah membantu mengarahkan dan membimbing peneliti dalam 

penyusunan skripsi ini. 

4. Drs. Mashuri, M.Si. selaku Dosen Wali yang telah memberikan petunjuk 

pengarahan dan bimbingan kepada penulis. 

5. Drs. Amin Suyitno, M.Pd. Koord. Bidang Akademik Progdi Pend. Matematika 

FMIPA UNNES, yang telah membimbing kami dalam penulisan ini. 

6. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu kelancaran penelitian dari awal sampai akhir. 

 

Penyusun menyadari bahwa Proposal Penelitian Tindakan Kelas ini masih jauh 

dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik, yang  

bersifat membangun. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia 

pendidikan. 

 

Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

D. LATAR BELAKANG MASALAH 

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang terus memacu proses 

pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Untuk mewujudkan hal tersebut 

dibutuhkan berbagai usaha yang mendukung, salah satunya adalah peningkatan 

sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Pendidikan merupakan unsur 

yang paling penting dan sangat diperlukan untuk membentuk sikap, mental dan 

pribadi manusia seutuhnya agar menjadi manusia yang beriman dan dewasa baik 

secara jasmani maupun rokhani. 

Pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian dan kecerdasan serta akhlak mulia dan 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-

undang Sistim Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1). 

Pendidikan berlangsung seumur hidup dimana setiap orang berhak 

memperoleh pendidikan pada taraf hidup, maupun pada perjalanan hidupnya, 

diantaranya melalui pendidikan di sekolah berdasarkan sistem yang ada. Namun 

demikian setiap kegiatan pendidikan, sering dijumpai masalah-masalah yang 

berkaitan dengan belajar, terutama pada bidang studi atau mapel eksak, 

khususnya matematika. Setiap lembaga pendidikan pasti menginginkan peserta 

didiknya memperoleh prestasi yang diharapkan khususnya pada prestasi belajar 
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matematika, maka perlu belajar giat. Hasil belajar matematika akan dipengaruhi 

beberapa faktor diantaranya kemampuan berhitung, minat belajar, motivasi, guru, 

fasilitas, lingkungan belajar dan sebagainya. 

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan 

tersebut, maka usaha ke arah perbaikan pendidikan digalakkan, mulai dari 

pendidikan tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Hal ini dilakukan 

karena pendidikan sebagai sarana yang paling utama bagi setiap bangsa dalam 

mengimbangi kemajuan dan teknologi yang semakin pesat.  

Matematika adalah ilmu tentang struktur yang terorganisasi, sebab 

berkembang dari unsur yang tidak didefinisikan, ke unsur yang didefinisikan ke 

aksioma dan teori. Komponen-komponen matematika ini membentuk suatu sistem 

yang saling berhubungan dan terorganisir dengan baik. 

Belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku yang relatif menetap 

sebagai hasil dari latihan atau pengalaman. Di lain pihak, matematika 

menggunakan penalaran yang berkenaan dengan ide-ide, konsep-konsep, simbol-

simbol yang abstrak dan tersusun secara hierarkis serta bersifat aksiomatis. 

Mempelajari materi-materi matematika tidak cukup hanya dipelajari dengan 

membaca saja. Suatu teorema, dalil sifat apapun suatu definisi untuk dapat 

memahaminya memerlukan  waktu dan ketekunan.  

Bahasa matematika adalah bahasa simbol yang padat, ketat, akurat, abstrak 

dan penuh arti. Kita sering menemukan seorang siswa yang mampu menuliskan 

sebuah dalil, sebuah definisi dan sebuah persoalan dalam matematika. Namun jika 

kita tanyakan maksudnya atau kita mintakan penjelasannya, maka banyak 

diantara siswa itu tidak mampu mengutarakan pengertian, makna, maksud dan 

sasaran yang tersirat dari yang tersurat itu. Mereka banyak yang tidak mampu 
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memberikan penjelasan dengan bahasanya dari bahasa matematika yang tertulis di 

dalam buku, di dalam catatan maupun di papan tulis sebelum kita memberikan 

penjelasan secara panjang lebar. 

Dalam mempelajari ilmu matematika seorang siswa diharapkan mampu 

mengembangkan kerangka berpikir secara kritis, logis dan kreatif agar dapat 

menggunakan akal budi untuk memperhitungkan dan memutuskan sesuatu 

dengan berpedoman pada sifat-sifat (aspek-aspek) karakteristik matematika, yaitu 

kesepakatan, ketaatan, kesemestaan dan deduktif yang harapannya dapat 

meningkatkan kemampuan berhitung. 

Ada dugaan bahwa kemampuan berhitung sangat mempengaruhi aktivitas 

siswa dalam kegiatan belajar matematika, baik di sekolah maupun di rumah, yang 

dapat meningkatkan prestasi belajar matematika. 

Penekanan ini juga kami kemukakan bahwa siswa yang belajar di SMP 

Negeri 1 Dukuhwaru selama ini mengalami kendala dalam menyelesaikan soal-

soal matematika dasar. Hal tersebut dapat ditemukan selama kegiatan belajar 

mengajar matematika ternyata kemampuan siswa dalam berhitung pada operasi 

pecahan masih kurang. Akibat dari lemahnya siswa dalam menyelesaikan pada 

bilangan pecahan di kelas VII dapat menghambat prestasi belajar siswa secara 

umum karena operasi pecahan merupakan dasar pemikiran secara ilmiah untuk 

pelajaran yang lain. 

Dari beberapa hal tersebut di atas maka penulis merasa terusik dan tertarik 

untuk mengambil judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VII A 

SMP Negeri 1 Dukuhwaru Kabupaten Tegal, dalam Pokok Bahasan Operasi pada 

Bilangan Pecahan melalui Model Pembelajaran Diskusi Kelompok.” 
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E. PERMASALAHAN  

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

penelitian tindakan-tindakan kelas dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1. Apakah dengan melalui model pembelajaran diskusi kelompok dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika pada pokok bahasan operasi bilangan 

pecahan, khususnya pada kelas VII A SMP Negeri 1 Dukuhwaru, sehingga 

dapat mencapai batas tuntas sesuai dengan target kurikulum. 

2. Seberapa besar nilai hasil belajar siswa dapat ditingkatkan, sehingga siswa 

yang sebelumnya hanya mendapat nilai rata-rata 50 menjadi sama atau lebih 

dari 65. 

 

F. TUJUAN PENELITIAN  

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian 

tindakan kelas ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan prestasi belajar matematika lewat operasi pecahan, 

sehingga mampu melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. 

2. Dijadikan sebagai bahan masukan bahwa matematika lebih dapat dikuasai jika 

dilakukan penyelesaian antara lain lewat diskusi kelompok. 

3. Untuk memberikan motivasi kepada semua siswa kelas VII A SMP Negeri 1 

Dukuhwaru bahwa menyelesaikan soal-soal matematika pada pokok bahasan 

operasi pecahan mudah diselesaikan. 
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G. MANFAAT PENELITIAN  

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dirasakan baik bagi siswa, 

guru, sekolah dan semua pihak yang cenderung memperhatikan dunia pendidikan 

khususnya mata pelajaran matematika untuk tingkat SMP. 

1. Manfaat bagi siswa  

a. Menambah cara baru dalam menyelesaikan soal-soal matematika melalui 

model pembelajaran diskusi kelompok. 

b. Mau dan mampu menerima pendapat teman lain dalam menyelesaikan 

soal-soal matematika. 

c. Mau dan mampu mengemukakan pendapat yang diyakininya benar kepada 

teman untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. 

d. Mampu menerapkan tata cara kerja sama dalam kelompoknya untuk 

bekerja secara optimal , sehingga berdayaguna dan berhasil memuaskan. 

e. Prestasi yang diidam-idamkan bagi dirinya agar dapat tercapai. 

2. Manfaat bagi guru  

a. Lebih mudah dalam memberikan bimbingan kepada siswa lewat 

kelompok-kelompoknya. 

b. Lebih mudah menyampaikan materi-materi yang saling berkorelasi. 

c. Lebih mudah menarik perhatian siswa karena terpengaruh teman lain yang 

lebih baik dalam kelompoknya. 

d. Tingkat keberhasilan guru sebagai pengajar akan kelihatan lebih karena 

prestasi siswa dibimbingnya meningkat. 

e. Tidak mendapatkan kesulitan untuk meningkatkan materi yang lebih 

tinggi karena prasarat materi yang sebelumnya sudah dikuasai siswa. 

3. Manfaat bagi sekolah 

a. Sekolah lebih dikenal dan dekat dengan masyarakat karena prestasinya 

dan punya kemauan yang lebih untuk memasukkan anaknya ke sekolah 

tersebut. 
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b. Sekolah sebagai obyek belajar siswa yang menyenangkan untuk 

lingkungan hidupnya. 

c. Dapat menarik guru-guru yang lain untuk melakukan penelitian yang 

sama, guna meningkatkan prestasinya. 

d. Pada gilirannya kinerja pada UPTD di sekolah tersebut dapat dievaluasi 

lebih, karena hasilnya lewat penelitian tersebut. 

 

H. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Untuk memudahkan pemahaman proposal skripsi ini maka penulis 

kemukakan sistematika penulisan yang terdiri dari bagian awal, bagian pokok dan 

bagian akhir. 

1. Bagian awal skripsi 

Berisi tentang halaman judul, lembar berlogo halaman dalam, halaman 

persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan 

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi dan daftar lampiran. 

2. Bagian Pokok Skripsi 

Pada bagian pokok skripsi ini terdiri dari beberapa bab, yang dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Bab I Pendahuluan  

Dalam bab ini berisi tentang pemilihan judul, permasalahan, penegasan 

istilah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

b. Bab II Landasan Teori dan Hipotesis Tindakan  

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori, hipotesis tindakan, kerangka 

berpikir dan tinjauan dari buku-buku pustaka. 



 15

Lewat buku-buku pustaka dapat dijadikan acuan untuk melakukan 

penelitian. Dalam bagian ini juga dibahas tentang belajar yang ditulis oleh 

beberapa ahli pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

kelompok atau diskusi juga dikemukakan khususnya yang terkait dengan 

tokoh bahasan pada operasi pecahan. Selanjutnya peneliti mengajukan 

hipotesis tindakan yang ada kaitannya dengan penelitian. 

c. Bab III Metode Penelitian  

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian, yang selanjutnya dirancang sampai 

dengan tiga siklus guna perbaikan dan peningkatan pada setiap siklusnya, 

dengan melewati tahapan perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, 

tolok ukur keberhasilan, alat-alat penelitian cara pengumpulan dan cara 

menganalisanya. 

3. Bagian Akhir Skripsi  berisi dua bab yaitu : 

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang pelaksanaan dan hasil pada siklus I, siklus II, dan 

siklus III, yang diteruskan dengan pembahasan. 

e. Bab IV Penutup 

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran-saran, yang diteruskan dengan 

daftar pustaka serta dilengkapi lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Tinjauan Kepustakaan 

1. Hakikat Prestasi Belajar Matematika  

1. Pengertian Belajar  

Belajar merupakan tindakan dan prilaku siswa yang kompleks sebagai 

tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri yang ditandai 

adanya perubahan tingkah laku, karena itu seseorang dikatakan belajar 

apabila dalam diri orang itu terjadi suatu proses kegiatan yang 

mengakibatkan perubahan tingkah laku.  

Menurut Teori Pendidikan yang dimaksud belajar adalah merupakan 

kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar 

orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. Timbulnya 

kapabilitas tersebut adalah dari stimulasi yang berasal dari lingkungan dan 

proses kognitif yang dilakukan oleh pembelajar. Dengan demikian, belajar 

adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi 

lingkungan, melewati pengolahan informasi, menjadi kapabilitas baru. 

a. Pengertian belajar  

Beberapa hasil penelitian tentang definisi belajar yang perumusannya 

berbeda, antara lain sebagai berikut. 

1) Belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil langsung dari 

pengalaman dan bukan akibat hubungan-hubungan dalam sistem 

syaraf yang dibawa sejak lahir. 
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2) Belajar adalah proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah 

melalui latihan atau pengalaman. 

3) Belajar adalah suatu aktivitas mental/ psikis yang berlangsung 

interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-

perubahan dalam pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan nilai 

sikap. perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas.  

4) Belajar adalah perubahan yang relatif menetap dalam potensi 

tingkah laku yang terjadi sebagai akibat dari latihan dengan 

penguatan dan tidak termasuk perubahan-perubahan karena 

kematangan, kelelahan atau kerusakan pada susunan saraf, atau 

dengan kata lain bahwa memahami dan mengetahui sesuatu 

sehingga terjadi perubahan dalam diri seseorang yang belajar. 

b. Pengertian belajar secara khusus  

Belajar secara khusus adalah pengertian belajar menurut pandangan 

tertentu. Beberapa aliran psikologi yang akan dikemukakan untuk 

menjelaskan pengertian belajar secara khusus adalah aliran 

behavioristik, kognitif, humanistik dan gestalt.  

1) Belajar menurut psikologi behavioristik 

Aliran psikologi behavioristik, dalam menyelidiki tingkah laku 

manusia sangat mengandalkan pada apa yang diperbuat 

(perbuatan) lebih nyata, sehingga dapat diukur dan dapat 

disimpulkan, sebaliknya perubahan yang bersifat abstrak, misalnya 

perubahan dalam pengetahuan, kesadaran tanpa diwujudkan dalam 

perbuatan tidak mungkin diselidiki dan disimpulkan, sehingga 
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pengertian belajar menurut aliran psikologi behavioristik adalah 

perubahan perilaku yang dapat diamati, yang terjadi karena adanya 

hubungan antara stimulus dengan respon menurut prinsip-prinsip 

yang mekanistik. 

2) Belajar menurut psikologi kognitif  

Aliran psikologi kognitif yang menyatakan bahwa tingkah laku 

manusia tidak semata-mata ditentukan oleh stimulus yang berada 

di luar dirinya, tetapi faktor yang ada dalam diri manusia juga 

mempunyai peran yang sangat penting. Faktor-faktor yang bersifat 

internal itu berupa kapasitas atau potensi yang berfungsi untuk 

mengenal (kognisi) dunia luarnya dan dengan pengenalan itu 

manusia baru memberikan respon terhadap stimulus sesuai dengan 

tingkat daya kognisinya. Berdasarkan pendapat seperti itu, maka 

belajar menurut psikologi kognitif adalah memfungsikan unsur-

unsur kognisi, terutama unsur pikir untuk dapat mengenal dan 

memahami stimulus yang di atas dari luar dirinya. 

3) Belajar menurut psikologi humanistik 

Aliran psikologi humanistik sangat menghargai kemampuan 

seseorang untuk mengembangkan dirinya. Persepsi dan kesadaran 

merupakan dua potensi yang sangat menentukan perilaku 

seseorang, disamping unsur-unsur internal lainnya. Oleh karena itu 

tingkah laku seseorang dalam menghadapi suatu stimulus sangat 

dipengaruhi oleh persepsinya tentang stimulus tersebut dan tingkat 

kesadarannya terhadap stimulus itu. Jadi tidak heran kalau dua 
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yang diharapkan pada stimulus yang sama akan bereaksi dengan 

cara yang berbeda. 

Dalam belajar, pandangan inilah yang berlaku. Setiap orang bebas 

menentukan apa dan bagaimana cara mempelajari sesuatu sehingga 

belajar menurut aliran psikologi humanistik adalah suatu kegiatan 

untuk memahami sesuatu sesuai dengan persepsi dan kesadaran 

terhadap sesuatu yang akan dipelajarinya. 

4) Belajar menurut psikologi Gestalt 

Aliran psikologi Gestalt, memandang tingkah laku manusia 

sebagai hasil persepsi terhadap stimulus, dari persepsi itu manusia 

mengorganisir dan mengatur stimulus, sehingga menjadi suatu 

pola yang bermakna baginya. Menurut aliran ini suatu totalitas 

yang integral lebih memiliki identitas dan makna daripada sekedar 

kumpulan bagian-bagian dari stimulus itu menjadi suatu pola 

(Gestalt), maka orang akan memperoleh insight atau pemahaman 

tentang stimulus itu. Jadi pengertian belajar menurut aliran ini 

adalah kegiatan internal yang mengatur atau mengorganisasikan 

stimulus yang  terdiri dari beberapa bagian sehingga orang 

mempersepsinya sebagai suatu pola atau struktur yang bermakna. 

Unsur mental dalam mempersepsi dan mengorganisasikan stimulus 

tersebut antara lain adalah gaya kognisi seperti halnya pandangan 

psikologi kognisi. 

Dari batasan belajar yang dikemukakan di atas dapat diambil suatu 

pengertian belajar, yaitu suatu proses usaha seseorang yang 

ditandai adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 
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pengalaman dan latihan, perubahan tingkah laku ini berupa 

perubahan baru.  

c. Prinsip-prinsip belajar  

Banyak teori dan prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh para 

ahli yang satu dengan yang lain mewakili persamaan dan juga 

perbedaan. Dari berbagai prinsip belajar tersebut terdapat beberapa 

prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat kita pakai sebagai dasar 

dalam upaya pembelajaran, baik siswa yang perlu meningkatkan upaya 

belajarnya maupun bagi guru dalam upaya meningkatkan 

pengajarannya. 

Prinsip-prinsip itu antara lain sebagai berikut. 

1) Perhatian  

Perhatian mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan 

belajar, perhatian terhadap belajar akan timbul pada siswa apabila 

bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. 

2) Keaktifan 

Kecenderungan psikologi dewasa ini menganggap bahwa anak 

adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk 

berbuat sesuatu, mempunyai kemampuan dan aspirasinya sendiri. 

Belajar tidak bisa dipaksakan orang lain. Belajar hanya mungkin 

terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. 

3) Keterlibatan langsung/ berpengalaman 

Dalam belajar melalui pengalaman langsung siswa tidak sekedar 

mengamati secara langsung tetapi ia harus menghayati, terlibat 
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langsung dalam perbuatan dan bertanggungjawab terhadap 

hasilnya. 

4) Pengalaman  

Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan adalah 

yang dikemukakan oleh teori psikologi Daya. Menurut teori ini 

belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang 

terdiri atas daya mengamat, menganggap, mengingat, mengkhayal, 

merasakan, berpikir dan sebagainya. Dengan mengadakan 

pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. 

5) Tantangan  

Dalam situasi belajar siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin 

dicapai, tetapi selalu ada hambatan yaitu mempelajari bahan 

belajar, maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu yaitu 

dengan mempelajari bahan belajar tersebut. 

6) Balikan dan penguatan  

Siswa akan belajar bersemangat apabila mengetahui dan 

mendapatkan hasil yang baik, akan merupakan balikan yang 

menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar 

selanjutnya. 

7) Perbedaan individual  

Pembelajaran yang bersifat klasikal yang mengabaikan perbedaan 

individual dapat diperbaiki dengan beberapa cara antara lain 

penggunaan metode atau strategi belajar mengajar yang bervariasi, 

sehingga perbedaan-perbedaan kemampuan dapat terlayani. 
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Dari ketujuh prinsip belajar pada dasarnya menyatakan bahwa 

pengalaman-pengalaman belajar yang telah dimiliki siswa berupa 

materi pelajaran yang lampau perlu dihubungkan dengan materi 

yang baru yang akan diterima oleh siswa. 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. 

Belajar merupakan suatu proses yang menimbulkan terjadinya 

suatu perubahan atau pembaharuan dalam tingkah laku dan atau 

kecakapan. Sampai dimanakah perubahan itu dapat tercapai atau 

dengan kata lain, berhasil baik atau tidaknya belajar itu tergantung 

pada bermacam-macam faktor. Adapun faktor-faktor itu, dapat kita 

bedakan menjadi dua golongan.  

1) Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang kita sebut 

sebagai faktor individu/internal, seperti : faktor kematangan, 

kecerdasan, latihan, motivasi dan faktor pribadi. 

2) Faktor yang ada di luar individu (faktor eksternal) yang kita sebut 

faktor sosial, seperti : faktor keluarga, guru dan cara mengajar, 

alat-alat yang dipergunakan dalam belajar mengajar, lingkungan 

dan kesempatan yang tersedia dan motivasi sosial. 

Untuk mengukur secara obyektif kemajuan hasil belajar siswa 

dilakukan dengan menggunakan evaluasi. Dengan evaluasi maka dapat 

diketahui kemajuan siswa secara keseluruhan. Dengan diketahui 

kemajuan siswa secara keseluruhan. Dengan diketahui kemajuan siswa 

secara keseluruhan dan individu siswa maka kedudukan siswa dapat 

ditentukan apakah di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. 
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Dalam hal ini, hasil belajar siswa itu dapat dipengaruhi oleh 

diri sendiri sesuai dengan perkembangannya, serta adanya faktor dari 

luar. 

Dua hal yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu faktor 

internal dan eksternal, dimana faktor yang ada pada diri individu siswa 

yang menentukan sebagai dasar untuk memperoleh hasil belajar yang 

maksimal, karena hal ini berhubungan dengan kemampuan siswa 

dalam berpikir, motivasi, minat, keadaan fisik dan proses belajar pada 

diri siswa, dimana kesempatan itu hanya bisa digali dari diri sendiri 

tanpa adanya hubungan dengan orang lain. 

Faktor eksternal ada tiga yang mempengaruhi hasil belajar, 

yaitu sekolah, keluarga dan lingkungan. Selain sebagai pembimbing 

sekolah, dalam hal ini guru juga dapat mengarahkan siswa untuk giat 

belajar dan harus dapat mengembangkan kemampuan anak. Termasuk 

didalamnya, kurikulum yang meliputi sistem penyampaian isi sistem 

evaluasi dan sarana penunjang belajar. Suasana lingkungan belajar 

yang kurang mendukung, baik lingkungan keluarga maupun 

masyarakat akan mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa. Orang 

tua sebagai pemantau kegiatan siswa selama bergaul dengan 

masyarakat, dimana waktu yang banyak untuk melakukan kegiatan 

belajar mengajar dibandingkan waktu di sekolah. 

2. Pengertian Matematika  

Sebagai landasan penguraian mengenai apa yang dimaksud dengan 

matematika, beberapa definisi matematika yang dikemukakan oleh para 

ahli, antara lain : 
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a. Matematika adalah bahasa simbol yang fungsi praktisnya untuk 

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan, 

sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir. 

b. Matematika disamping sebagai bahasa dan simbolis juga merupakan 

bahasa universal yang memungkinkan manusia memikirkan, mencatat, 

dan mengkomunikasikan ide-ide mengenai elemen kuantitas. 

c. Matematika merupakan bahasa simbolis dan ciri utamanya adalah 

penggunaan bernalar deduktif, tetapi juga tidak melupakan cara 

berpikir induktif. 

d. Matematika merupakan suatu cara manusia untuk menemukan 

jawaban dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan 

menggunakan informasi, pengetahuan tentang bentuk, bilangan dan 

ukuran, kemampuan berhitung serta kemampuan untuk mengingat 

dalam menggunakan hubungan-hubungan masalah yang dihadapinya. 

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa 

secara kontemporer pandangan tentang hakikat matematika telah 

ditekankan pada metodenya daripada pokok persoalan matematika it 

sendiri. Yaitu bahwa matematika merupakan bahasa simbolis untuk 

menemukan jawaban dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan 

menggunakan informasi,  pengetahuan tentang bentuk, bilangan dan 

ukuran, kemampuan berhitung serta kemampuan untuk mengingat dalam 

menggunakan hubungan-hubungan masalah yang dihadapinya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian prestasi belajar adalah hasil 

perubahan tingkah laku yang telah dicapai seseorang. Prestasi belajar juga 
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dapat diartikan sebagai hasil interaksi antara beberapa faktor yang 

mempengaruhi, baik dari dalam maupun dari luar individu yang 

bersangkutan. 

Jadi pengertian prestasi belajar matematika dapat kita simpulkan, yaitu 

hasil yang telah dicapai siswa dalam upaya memperoleh kemandirian 

setelah proses belajar mengajar pada mata pelajaran matematika. 

2. Kemampuan berhitung  

Kemampuan manusia satu dengan yang lain tidak sama. Menuntut 

seseorang sebagaimana orang lain dari bingkai penglihatan demikian tentulah 

tidak dibenarkan. Sebab, orang yang mempunyai kemampuan tinggi, dan 

sebaliknya orang yang mempunyai kemampuan tinggi akan menjadi malas, 

jika dituntut sebagaimana mereka yang berkemampuan rendah. 

Oleh karena itu, kemampuan pembelajaran ini haruslah diperhatikan 

dalam proses belajar pembelajaran. Kemampuan pembelajaran erat 

hubungannya dan bahkan mempengaruhi motivasi belajar pembelajaran. Bisa 

terjadi, seseorang menjadi rendah motivasi belajarnya terhadap bidang 

tertentu oleh karena yang bersangkutan rendah kemampuannya di bidang 

tersebut. 

Jika kaitan antara kemampuan pembelajar dengan motivasi dan 

perolehan belajar ini diseksamakan, akan tampak sebagaimana diagram 

berikut. 

 

Kemampuan 

Pembelajar 
 Motivasi Belajar 

Pembelajar 
 

Perolehan 
belajar 

Pembelajaran
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Dalam hal ini kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan berhitung 

dalam kegiatan belajar matematika. Kemampuan berhitung berasal dari kata 

“mampu” yang artinya kuasa, sanggup melakukan sesuatu, dapat, berada, 

kaya. Kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan. Berhitung 

adalah melakukan pengerjaan-pengerjaan hitung, misalnya menjumlah, 

mengurangi, mengalikan, membagi. 

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

berhitung adalah kemampuan melakukan pengerjaan-pengerjaan hitung, 

seperti menjumlah, mengurangi, mengalikan dan membagi. 

Dalam pembelajaran matematika di sekolah para siswa banyak 

menjumpai lambang atau bilangan pada setiap operasi hitung dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika, pengerjaan-pengerjaan matematika 

tentang operasi hitung sering kita jumpai dalam pokok bahasan bilangan 

cacah, bilangan bulat, pecahan dan lain-lain. 

1. Operasi hitung pada bilangan cacah dan sifat-sifatnya  

a. Operasi Penjumlahan  

Untuk memahami penjumlahan pada bilangan cacah dan sifat-sifatnya, 

dapat diikuti daftar penjumlahan bilangan cacah C = {0, 1, 2, 3 … } 

dengan a, b ∈ C 

Dari daftar di atas dapat diperhatikan bahwa : 

1) Jika a ∈ C, maka berlaku 0 + a = a + 0 = a 

2) Jika a, b ∈ C, maka a + b = b + a. disebut sifat komutatif 

penjumlahan. 
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3) Bilangan pada {0, 2, 4, 6, 8 … }  adalah bilangan yang habis 

dibagi 2 atau bilangan genap. 

4) Jika a, b, c ∈ C maka (a + b) + c = a + (b + c). disebut sifat 

asosiatif penjumlahan. 

b. Operasi Pengurangan 

Operasi pengurangan merupakan lawan dari penjumlahan 

misalkan x – 5 = 10, untuk x ∈ C, maka nilai x yang memenuhi adalah 

15, karena 15 – 5 = 10 atau 10 + 5 = 15. Ini berarti bahwa 

penjumlahan 10 dengan 5 sama artinya dengan mencari bilangan yang 

harus dikurangi kepada 5 untuk mendapatkan 10. 

c. Operasi Perkalian  

Untuk memahami operasi perkalian pada bilangan cacah kita 

harus mengetahui sifat-sifat dari operasi perkalian yaitu dengan daftar 

perkalian bilangan cacah. C = {0, 1, 2, 3, …. } dengan a dan b ∈ C 

seperti pada daftar perkalian berikut. 

1. Jika a ∈ C, maka berlaku 0 x a = a x 0 = 0 (sifat bilangan nol pada 

perkalian) 

2. Jika a ∈ C, maka 1 x a = a x 1 = a (sifat identitas perkalian). 

3. Jika a, b ∈ C, maka a x b = b x a (sifat komutatif perkalian) 

4. Jika a, b dan c ∈ C, maka (a x b) x c = a x (b x c) (sifat asosiatif 

perkalian). 

5. Jika a, b dan c ∈ C, maka a x (b + c) = (a x b) + (a x c), disebut 

sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. 
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6. Jika a, b dan c ∈ C, maka a x (b - c) = (a x b) - (a x c), disebut sifat 

distributif perkalian terhadap pengurangan. 

d. Operasi Pembagian  

Operasi pembagian sebagai balikan (invers) dari operasi perkalian. 

Hasil pembagian bernilai benar jika operasi perkalian (invers 

pembagian) juga bernilai benar. 

Misal : 12 : 4 = 3, hal ini karena 4 x 3 = 12, ini berarti bahwa jika a, b 

dan c ∈ C, maka a : b ↔ b x c = a 

2. Operasi hitung pada bilangan pecahan  

a. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan, perlu 

diketahui bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri atas 

b
a dimana a dan b adalah bilangan bulat dan b tidak sama dengan nol. 

Penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dapat dikerjakan dengan 

syarat penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. 

Misal a, b, c ∈ B dengan c ≠ 0, berlaku : 

c
b  a

c
b

c
a +

=+  ; 
c

b - a
c
b

c
a

=−  

 

Jika penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan dahulu yaitu 

dengan cara menentukan KPK dari penyebut pecahan tersebut. 

b. Perkalian dan Pembagian  

Perkalian dua pecahan diperoleh dengan cara mengalikan pembilang 

dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut dari pecahan 

tersebut. 
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Misal 1 : 
d
c

b
a
× =  

db
ca

×
× = 

db
ac , b ≠ 0 dan d ≠ 0 

 

Operasi pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. 

Berarti apabila kita akan membagi suatu bilangan dengan bilangan “k” 

kita dapat mengganti menjadi perkalian dengan “
k
1 ” dengan syarat k 

≠ 0. Dengan operasi pembagian pecahan dapat dilakukan dengan 

mengikuti pola-pola berikut. 

 

1) 
cb

a
cb

ac
b
a

×
=×=÷

1 , dengan b dan c ≠ 0 

2) 
bc
ad

c
d

b
a

d
c

b
a

=×=÷ , dengan b dan c ≠ 0 

 

3. Operasi Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan  

Contoh: 

a. 
3
1

2
1
+      = … 

b. 
5
12 +      = … 

c. 
10
3

5
2
−      = … 

d. 
4
35 − = … 

e. 
3
2

5
2
− = … 

 

Penyelesaian  

a. 
6
3

2
1
=  dan 

6
2

3
1
=  

Jadi, 
3
1

2
1
+  = 

6
2

6
3
+  = 

6
5

6
21
=

+  
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Gambar: 

 

    0 
6
1  

6
2  

6
3  

 
 
 

 0 
6
1  

6
2  

6
3  

6
4  

6
5  

6
6  

 

Gambar Memperlihatkan 
3
1

2
1
+  = 

6
5  

 

b. 
5

102 =  

Jadi, 
5
12 +  = 

5
1

5
10

+  = 
5
12

5
11

5
110

==
+  

Buatlah gambarnya! 

c. 
10
4

5
2
=  

Jadi, 
10
3

5
2
−  = 

10
3

10
4
−  = 

10
1

10
34
=

−  

Buatlah gambarnya! 

d. 
4
205 =  

Jadi, 
4
35 −  = 

4
3

4
20

−  = 
4
14

4
17

4
120

==
−  

Buatlah gambarnya! 

e. 
5

102 =  

Jadi, 
3
2

5
2
−  = 

15
6

15
6
+  = 

15
4

15
4

15
106

−=
−

=
−  

4. Peraga pada Operasi Perkalian Pecahan  

Contoh  

Tentukan: 

a. 
3
1

2
1
×   b. 

4
3

3
2
×   c. 

4
3

6
5
×  
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Penyelesaian  

a. Perhatikan  gambar berikut! 

  C C C 
 

 
B B B

 C C C 
           
Persegi panjang 

Satuan 
 Tiap bagian 

luasnya 
3

1  

Satuan B = 
3

1  A 

 Tiap bagian 
luasnya 

6

1  

Satuan B = 
2

1 A 

 

Gambar memperlihatkan 
6
1

3
1

2
1

=×  

Jadi, 
6
1

3
1

2
1

=×  

Ternyata 
6
1

32
11

3
1

2
1

=
×
×

=×  

 

b. 
12
6

43
32

4
3

3
2

=
×
×

=×  

Gambar untuk memperoleh hasil ini sebagai berikut: 

 

    

    

    

 
 

1 
 
 

3

2  

 

3

1      

 0 
4

1  
4

2  
4

3  
4

4  

 

Gambar 2.4 Memperlihatkan 
12
6

4
3

3
2

=×  



 32

c. 
8
5

24
15

46
35

4
3

6
5

==
×
×

=×  

Gambarkan hasilnya. 

Dari contoh 4 dapat disimpulkan bahwa     
db
c  a

d
c

b
a

×
×

=×  

 

5. Peraga Pada Operasi Pembagian Pecahan  

Contoh  

Tentukan: 

a. ....
2
1:2 =  b. ....

3
1:4 =  c. ....

4
1:

3
2

=  d. ....2:
5
3

=  

Penyelesaian  

a. Untuk menyelesaikan =
2
1:2 , sama artinya menjawab pertanyaan ada 

berapa 
2
1 -an kah 2? 

Gambarnya: 

Satu-satunya 

  

2
1 -an  

 

    

0  1  2 

Tiap satuan terdiri atas 2 “
2
1 -an” 

2 satuan sama dengan  

2 x 2 
2
1 -an = 4 “

2
1 -an” 

 

Gambar Memperlihatkan 2 : 
2
1  = 4 

Jadi, 2 : 
2
1  = 4 
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b. Untuk menyelesaikan 4 : 
3
1 , sama artinya menjawab pertanyaan ada 

berapa 
3
1 -an kah 4? 

Gambarnya: 

Satu-satunya 

  

3
1 -an  

 

            

0 
3
1   

3
2  1  2 3 4 

Tiap satuan terdiri atas 3 “
3
1 -an” 

4 satuan sama dengan 4 x 3 
3
1 -an = 12 “

3
1 -an” 

 
 

Gambar Memperlihatkan 4 : 
3
1  = 12 

Jadi, 4 : 
3
1  = 4 x 3 = 12 

c. Dengan cara serupa dengan butir (a), diperoleh  

3
8

13
42

1
4

3
24

3
2

4
1:

3
2

=
×
×

=×=×=  

d. 
10
3

25
13

2
1

5
3

1
2:

5
32:

5
3

=
×
×

=×==  

Buat gambarnya. 

 

Dari contoh 5 dapat disimpulkan bahwa       
p
q

b
a

q
p:

b
a

×=  
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3. Permasalahan Pendidikan Matematika 

1. Penyebab kesulitan belajar. 

Prestasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor internal dan eksternal. 

Penyebab utama kesulitan belajar adalah faktor internal, yaitu 

kemungkinan adanya disfungsi neurologis, sedangkan penyebab utama 

problem belajar adalah faktor eksternal, yaitu antara lain berupa strategi 

pembelajaran yang keliru, pengelola kegiatan belajar yang kurang 

membangkitkan motivasi belajar anak dan pemberian penguatan ulangan 

yang tidak tepat. 

Jadi secara umum kesulitan belajar dapat dikemukakan empat kriteria, 

yaitu kemungkinan adanya disfungsi otak, kesulitan dalam tugas 

akademik, prestasi belajar yang rendah jauh di bawah kapasitas intelegensi 

yang dimiliki dan tidak memasukkan sebab-sebab lain seperti gangguan 

emosi. Kesulitan belajar dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu 

kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan dan kesulitan 

belajar akademik. Kesulitan belajar disebabkan berbagai faktor, antara lain 

faktor keturunan, kerusakan fungsi otak, deprivasi lingkungan dan 

kesalahan nutrisi.  

2. Permasalahan Pendidikan Matematika  

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan matematika. 

Matematika merupakan disiplin ilmu yang mempunyai karakteristik 

tertentu bila dibandingkan dengan disiplin ilmu lainnya, karena 

berkenaan dengan ide-ide atau konsep-konsep abstrak yang tersusun 
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secara herarkis dengan penalarannya yang bersifat deduktif 

aksiomatis. Demi keberhasilan proses belajar mengajar matematika di 

sekolah, maka perlu diketahui faktor utama yang menentukan 

keberhasilan belajar anak didik.  

1) Proses belajar matematika 

Belajar matematika harus bertahap dan berurutan secara sistematis 

dan serta harus didasarkan pada pengalaman belajar yang lalu. 

Seseorang akan mudah mempelajari suatu materi matematika yang 

baru, bila didasarkan pada apa yang telah ia ketahui. Pengalaman 

belajar yang lalu akan mempengaruhi proses belajar matematika 

berikutnya yang tersusun secara hierarkis. 

Selain itu di dalam matematika terjadi pula proses berpikir yang 

merupakan kegiatan mental. Dalam proses berpikir orang itu 

menyusun hubungan-hubungan antara bagian-bagian yang telah 

direkam di dalam pikirannya sebagai pengertian-pengertian. Dan 

pengertian-pengertian itu terbentuklah pendapat yang pada 

akhirnya ditarik kesimpulan. Jadi jelas bahwa proses belajar 

matematika itu berkaitan dengan intelegensi. 

2) Proses mengajar matematika 

Dalam kegiatan belajar ini sama seperti halnya belajar, yaitu tidak 

lepas dari sifat materi yang diajarkan dan dipelajari. Mengajar 

matematika haruslah berdasarkan kepada bagaimana siswa dapat 

belajar secara aktif tanpa mencoba memaksa siswa di luar tahap 

kesiapan intelektualnya. Jadi seorang guru matematika dituntut 
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untuk mampu mengajarkan konsep, teorema dan keterampilan 

dalam matematika. 

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar 

matematika 

a) Guru  

Kemampuan guru dalam menyampaikan materi matematika 

dan sekaligus penguasaan materi matematika merupakan 

modal utama dalam kelangsungan proses belajar mengajar 

matematika. Selain itu faktor penguasaan suasana kelas atau 

metode penyampaian materi mutlak diperlukan. 

b) Siswa  

Faktor-faktor yang perlu mendapatkan perhatian pada siswa, 

seperti kecerdasan, kesiapan, dan bakat anak perlu mendapat 

perhatian guru untuk menentukan strategi belajar mengajar 

yang bagaimana, yang harus ditentukan supaya siswa berhasil 

dalam belajar. Jadi seorang guru perlu diperhitungkan 

karakteristik yang penting dari siswa yang akan menerima 

pelajaran yang telah direncanakan. 

c) Sarana dan Prasarana 

Sarana yang cukup lengkap seperti perpustakaan dengan buku-

buku matematika yang relevan dan menunjang sarana 

laboratorium matematika dengan perlengkapan yang cukup 

dapat meningkatkan kualitas prestasi matematika para 

siswanya. 
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Demikian pula dengan prasarana yang cukup, seperti ruangan 

yang sejuk dan bersih, tempat duduk yang nyaman, papan tulis 

yang memadai, perlengkapan matematika yang tersedia akan 

memperlancar terjadinya proses belajar mengajar matematika. 

b. Permasalahan Pengajaran Matematika di Sekolah  

1) Kualitas Masukan Sekolah 

Akibat dari banyaknya anak kurang mampu untuk mengikuti 

kegiatan, guru-guru tidak dapat lagi mempertahankan mutu seperti 

sediakala. Dalam setiap tahun terpaksa sebagian besar anak-anak 

harus naik kelas dan lulus walaupun dengan kemampuan pas–

pasan, karena yang akan masuk sebagai siswa baru sudah antri 

panjang.  

2) Minat siswa terhadap matematika. 

Banyak orang mengetahui dan mengakui manfaat dan bantuan 

matematika kepada berbagai ilmu dan kehidupan, namun tidak 

sedikit pula orang yang menganggap matematika sebagai ilmu 

yang tidak menarik. Demikian pula bagi anak-anak umumnya 

banyak yang tidak menyenangi pelajaran matematika. Hal ini 

tentunya dapat kita rasakan dan memang demikian adanya. 

3. Apa yang disebut dengan diskusi kelompok  

Metode belajar yang paling baik adalah dengan mengajarkan 

kepada orang lain. 

Oleh sebab itulah pemilihan model pembelajaran dengan diskusi 

kelompok lewat tutor sebaya sebagai strategi pembelajaran yang sangat 
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membantu siswa dalam mengajarkan materi pada teman lewat kelompok-

kelompok kecil yang ada. 

Jika model pembelajaran diskusi kelompok kecil ini diterapkan, maka 

langkah-langkahnya sebagai berikut : 

a. Memilih materi yang dapat dipelajari siswa secara mandiri. 

Pada bagian ini siswa diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan 

soal yang ada pada dirinya sendiri, yang kemudian dicocokan pada 

teman lain pada kelompok sendiri. 

b. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang heterogin. 

Pada bagian ini maka siswa yang sudah selesai lebih dulu dalam 

menyelesaikan soal agar memberikan contoh dan bimbingan kepada 

teman yang lain kepada kelompoknya, sehingga prinsip tutor sebaya 

dapat berjalan. 

c. Tiap kelompok diberi tugas untuk mempelajari dan memecahkan sub 

materi pada soal yang sama seperti kelompok lain. 

Bagian ini tutor sebaya pada kelompok berperan aktif dan membantu 

teman yang lain sehingga pada akhirnya tiap individu pada 

kelompoknya dapat menyelesaikan soal yang dihadapi. 

d. Setiap kelompok melalui wakilnya menyampaikan sub materi sesuai 

dengan tugas yang diberikan, sedangkan guru bertindak sebagai 

narasumber utama 

Pada bagian ini setiap kelompok memaparkan hasil pekerjaannya 

lewat wakil yang dipercayainya dan kelompok lain menanggapinya 
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yang akhirnya diambil kesimpulan kebenaran penerapannya dengan 

melibatkan guru sebagai narasumber utama. 

e. Semua kelompok yang ada menyampaikan tugasnya secara berurutan 

sesuai dengan sub materi yang dibahas. 

Bagian ini untuk mengambil kesimpulan dan klarifikasi seandainya 

ada siswa atau kelompok siswa ada pemahaman yang perlu diluruskan. 

 

B. Kerangka Berpikir 

Matematika pada hakikatnya adalah suatu ilmu yang penalarannya 

deduktif formal dan abstrak. Siswa-siswa SMP rata-rata umurnya di atas 12 tahun 

yang menurut teori perkembangan mental Peaget sebagian sudah berada pada 

taraf operasi formal. Namun demikian tidak berarti guru-guru matematika di SMP 

tidak perlu memperhatikan taraf operasi sebelum formal, sebab tidak jarang anak-

anak SMP taraf tahap berpikir formalnya belum tercapai. 

Dalam proses belajar maupun mengajar matematika diperlukan tentang 

hakikat matematika sebagai karakteristik dari matematika, sehingga diharapkan 

proses belajar sesuai tujuan. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi proses 

belajar mengajar matematika adalah faktor guru, siswa dan kondisi masyarakat 

termasuk sarana dan prasarana sekolah.  

Beberapa permasalahan proses belajar mengajar matematika di SMP 

khususnya, diantaranya adalah rendahnya kualitas pengetahuan matematika dari 

siswa yang masuk SMP, rendahnya minat siswa dalam mempelajari matematika 

dan abstraknya konsep-konsep matematika sedangkan siswa SMP umumnya 

belum berada pada taraf berpikir formal.  
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C.  Hipotesis Tindakan 

Matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah, matematika juga sebagai mata pelajaran 

yang memiliki objek kajian yang abstrak dan berpola pikir deduktif dan 

konsisten. 

Dalam mempelajari matematika selain harus menghafal juga harus 

memahami, menafsir, melakukan perhitungan dan menggunakan metode 

ilmiah dalam memecahkan masalah. 

Kemampuan berhitung adalah kemampuan melakukan pengerjaan-

pengerjaan hitung, seperti menjumlah, mengurangi, mengalikan dan membagi. 

Kemampuan berhitung sangat diperlukan di dalam mempelajari matematika 

karena di dalam mempelajari matematika banyak sekali melakukan 

perhitungan khususnya pecahan. Jika siswa kemampuan berhitungnya baik, 

dapat diramalkan dalam prestasi belajar matematika juga baik. Jadi 

kemampuan berhitung sangat berpengaruh terhadap prestasi akademik. 

Kemampuan berhitung sangat membantu dalam menyelesaikan soal-soal 

matematika. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian tindakan kelas yang berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Kelas VII A SMP Negeri 1 Dukuhwaru Kabupaten Tegal dalam pokok 

Bahasan Operasi Pada Pecahan Melalui Model Pembelajaran Diskusi Kelompok” 

ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Dukuhwaru yang beralamat di Desa Gemayun, 

tepatnya di tengah sawah menghadap jalan desa. Lokasi ini dipilih karena peneliti 

tertantang dengan keadaan sekolah, siswa dan guru yang rata-rata perjalanannya 

dan tingkat sosial ekonominya di bawah sekolah yang lain, sehingga hasil 

penelitiannya dapat dijadikan motivasi untuk meningkatkan pembelajaram 

matematika di sekolah tersebut. 

 

B. Subyek yang diteliti 

Subyek yang diteliti pada penelitian kelas ini adalah siswa kelas VII A SMP 

Negeri 1 Dukuhwaru yang berjumlah 40 siswa terdiri dari 21 laki-laki dan 19 

perempuan pada tahun pelajaran 2005-2006. Peneliti memilih sekolah dan kelas 

tersebut karena prestasi belajarnya rata-rata relatif lebih rendah dibandingkan 

dengan hasil belajar di kelas yang lain. Kelas heterogen murni ini yang 

mengakibatkan antara guru yang satu dengan yang lain harus mempunyai 

koordinasi yang matang dalam menyelesaikan tugas pembelajaran di kelasnya. 
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C. Prosedur penelitian  

Prosedur penelitian tindakan kelas ini dirancang dengan tahapan-tahapan 

yang biasa disebut dengan siklus. Ada tiga siklus dalam penelitian ini yaitu siklus 

1, siklus 2 dan siklus 3, dimana setiap siklus juga harus dilaksanakan perencanaan 

tindakan, pengamatan dan refleksi. 

 

SIKLUS I 

Pada siklus I pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan pokok bahasan 

yaitu operasi pada pecahan, sehingga harus disusun 

1. Perencanaan  

a. Rencana pembelajaran yang mantap. 

b. Membentuk kelompok-kelompok belajar, yang dalam satu kelas menjadi 6 

kelompok heterogen yang tiap kelompok ada yang 6 siswa dan 8 siswa. 

c. Menentukan lokasi dan alat bantu peraga dalam pembelajaran. 

d. Mencari dan menentukan partner kesejawatan dalam penelitian. 

e. Menentukan metode yang digunakan awal pelajaran antara lain metode 

ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan pemberian tugas ringan. 

f. Memuat format lembar kerja siswa. 

g. Menyusun tes formatif atau postes ke I. 

2. Tindakan 

Guru menyampaikan persepsi tentang jenis-jenis bilangan dengan metode 

ceramah dan tanya jawab yang diteruskan dengan diskusi kelompok. 

a. Menyiapkan media dan alat peraga yang diperlukan 
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b. Mengadakan presensi kehadiran siswa dan mencatat siswa yang absen 

serta menanyakan alasannya jika ada. 

c. Menjelaskan materi pokok penjumlahan konsep pecahan secara klasikal 

baik menggunakan metode ceramah, bervariasi maupun demonstrasi. 

d. Membagikan lembar kerja siswa supaya dikerjakan secara kelompok 

sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 

e. Tiap kelompok bekerja sama mengerjakan lembar kerja yang telah 

diterima, dengan dipimpin ketua kelompok. 

f. Membimbing tiap-tiap kelompok secara bergilir waktu mengerjakan atau 

memaparkan hasilnya di papan tulis. 

g. Bersama siswa menyimpulkan atau menanyakan hasil belajar pada materi 

tersebut. 

h. Hasil mengerjakan post tes pada akhir pelajaran, dan mempresentasikan 

hasilnya atau daya serapnya. 

i. Siswa diberi pekerjaan rumah yang terkait materi yang belum memenuhi 

batas tuntas. 

3. Pengamatan  

Pengamatan dilaksanakan pada jam pembelajaran oleh sendiri dan dibantu 

teman guru yang tidak mengajar dengan mengisi format lembar pengamatan 

yang disediakan dan terdiri dari beberapa aspek, antara lain : 

a. Kehadiran siswa dan cara masuk kelas. 

b. Cara duduk dan berpasangan dalam kelompoknya. 

c. Perhatian dan pengamatan siswa terhadap materi pelajaran yang sedang 

dijelaskan guru. 
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d. Jumlah siswa yang bertanya. 

e. Bobot pertanyaan yang diajukan siswa. 

f. Kerja sama dalam kelompoknya. 

g. Cara menyampaikan pendapat pada kelompoknya. 

h. Sikap dalam menerima pendapat teman dalam kelompoknya. 

i. Cara mengambil kesimpulan. 

j. Cara menggunakan alat bantu atau alat peraga. 

k. Cara menggunakan waktu yang disediakan. 

4. Refleksi : 

Refleksi dilakukan dengan menganalisis lembar pengamatan dan hasil kerja 

siswa, guna mengukur kelebihan maupun kekurangan yang terjadi pada 

kegiatan siklus I. 

Hasil analisis dan kerja siswa pada siklus I itu untuk perbaikan pada siklus II 

agar perencanaan strategi pembelajaran makin tepat dan makin maju. 

SIKLUS II 

1. Perencanaan . 

Pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus II sebagai berikut. 

a. Mengidentifikasi masalah yang terkait dengan materi pokok. 

b. Merumuskan masalah berdasar pada refleksi I. 

c. Merancang kelompok belajar sesuai dengan siklus I namun ketua 

kelompok bergantian. 

d. Menentukan lokasi dan alat bantu yang dirasa pada siklus sebelumnya 

belum tercapai. 

e. Merancang teman pasangan baru dalam pemecahan di kelompoknya. 
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f. Merancang kembali post tes guna memperbaiki yang dilaksanakan pada 

siklus I. 

g. Memperbaiki metode yang kurang pas pada siklus sebelumnya dan yang 

baik dipertahankan. 

h. Penataan dan peningkatan secara keseluruhan. 

2. Pelaksanaan. 

a. Guru menyampaikan apresiasi tentang operasi pecahan dengan metode 

ceramah dan tanya jawab. 

b. Guru memberikan motivasi tentang pentingnya penggunaan operasi 

pecahan pada kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

c. Guru menyiapkan kembali alat bantu dan alat peraga yang diperlukan. 

d. Dengan metode ceramah, tanya jawab guru memancing siswa untuk dapat 

menemukan jawaban yang sebelumnya ada kesulitan. 

e. Guru membagikan lembar kerja siswa dengan tingkat kesulitan yang lebih 

tinggi di banding siklus I. 

f. Tiap kelompok mengerjakan soal pada lembar kerja siswa tersebut 

dipimpin oleh ketua kelompoknya masing-masing. 

g. Masing-masing kelompok menunjuk wakilnya untuk mengerjakan soal di 

papan tulis di bawah bimbingan guru. 

h. Siswa dengan bimbingan guru membuat rangkuman belajar pada materi 

tersebut. 

i. Siswa mengerjakan kembali soal yang diberikan oleh guru dengan tingkat 

kesulitan yang lebih tinggi. 
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j. Guru bersama siswa memprosentasekan hasil pekerjaanya untuk 

mengetahui tingkat daya serap dan batas tuntasnya. 

k. Sebelum pembelajaran berakhir guru memberikan tugas pekerjaan rumah 

dengan sebelumnya diberikan motivasi. 

3. Pengamatan 

Pengamatan dilaksanakan sendiri dengan dibantu oleh seorang guru yang pada 

saat itu tidak ada tugas mengajar. Aspek-aspek yang diamati di tulis pada 

lembar pengamatan yang berisi: 

a. Kehadiran siswa dan absensi siswa. 

b. Keefektifan metode dan teknik pembelajaran yang diterapkan oleh guru. 

c. Perhatian siswa terhadap guru dalam menyampaikan materi. 

d. Tertarik atau tidaknya siswa terhadap materi itu. 

e. Kerja sama siswa pada kesempatannya. 

f. Cara siswa mengambil kesimpulan atas rangkuman materi pada 

kelompoknya. 

g. Suara guru dalam menyampaikan pendalaman materi. 

h. Waktu yang digunakan, serta buku lain dan alat bantu yang digunakan. 

4. Refleksi 

Refleksi adalah langkah yang harus dilakukan untuk menganalisa hasil kerja 

siswa lewat lembar pengamatan yang telah diisi, sehingga dapat diukur 

kekurangan serta keberhasilan yang terjadi pada siklus II, yang pada 

gilirannya untuk merancang pada pembelajaran siklus III dengan harapan 

pada siklus III akan semakin baik dan lebih sempurna dibandingkan 

sebelumnya. 
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SIKLUS III 

1. Perencanaan  

Pembelajaran yang akan dilaksanakan pada siklus III ini adalah untuk 

menjelaskan materi pokok pada kompetensi dasar tentang operasi pada 

pecahan baik penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian yang 

dirancang secara korelasi dan saling terkait dengan menggabungkan 

penguasaan materi pada siklus I dan siklus II. 

Metode yang pada siklus sebelumnya baik dipertahankan dan yang kurang 

baik ditinggalkan namun metode ceramah bervariasi, tanya jawab, 

demonstrasi dan tugas tetap dipakai atau dipertahankan karena materi 

pelajaran saat ini cocok dengan metode tersebut di atas. 

2. Pelaksanaan  

Sebelum masuk pada materi pokok, guru menyampaikan appersepsi yang 

terkait dengan materi yang lalu seta membangkitkan motivasi siswa bahwa 

operasi pecahan yang akan kita bahas dan harus dikuasai sangat penting 

penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari baik oleh pelajar maupun 

masyarakat pada umumnya. Ceking kehadiran siswa tidak lepas dari orientasi 

pelaksanaan  pada pembelajaran saat itu. Selanjutnya dengan metode ceramah 

bervariasi, tanya jawab dan tanya jawab serta dipadukan dengan penggunaan 

alat bantu dan alat peraga yang pas guru menyampaikan materi operasi 

pecahan dengan penuh perpaduan dari penjumlahan, pengurangan, perkalian 

dan pembagian selanjutnya lembar kerja siswa yang sudah disiapkan guru 

dibagikan kepada siswa  untuk dikerjakan secara kelompok yang dipimpin 

oleh ketua kelompoknya. Siswa dipersilahkan untuk mengerjakan soal yang 
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sudah diselesaikan untuk mengerjakan soal yang sudah diselesaikan di 

kelompoknya di depan kelas oleh siswa dibahas bersama dengan bimbingan 

dari guru. selesai pembahasan soal, tes formatif akhir atau ulangan blok 

diberikan kepada siswa untuk dijawab secara individual yang diteruskan 

dengan mencocokan jawaban guru mengetahui prosentasi kerberhasilan daya 

serap pada pokok bahasan tersebut atas penyelesaian batas tuntas pada 

kompetensi dasar yang sudah dirancang guru. 

Siswa bersama guru menyimpulkan atau merangkum hasil pembelajaran pada 

materi tersebut, sebelum pelajaran diakhiri. Guru memberikan pekerjaan 

rumah secara individual yang diringi dengan motivasi agar siswa dapat 

menyelesaikan soal secara mandiri. 

3. Pengamatan 

Pengamatan pembelajaran dilakukan oleh guru itu sendiri yang dibantu oleh 

guru lain yang mengajar mata pelajaran sama (matematika) tetapi saat itu 

sedang tidak tatap muka. Dengan mengisi lembar pengamatan guru mencatat 

tentang, absen siswa, kehadiran siswa, metode, perhatian siswa, minat siswa, 

kerja sama siswa  dalam kelompoknya, alat peraga yang digunakan serta 

buku-buku pokok maupun buku penunjang yang dipakai. 

4. Refleksi 

Refleksi dilakukan dengan menganalisa kembali lembar pengamatan yang 

telah diisi sehingga mendapat kesimpulan apakah hipotesis tindakan itu dapat 

tercapai atau tidak. 

Pada siklus III ini segala kekurangan dan kelebihannya dijadikan pengalaman 

yang berharga baik bagi penyaji maupun peneliti untuk merancang strategi 
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pembelajaran pada pokok bahasan yang lain seperti keberhasilan yang dicapai 

pada siswa kelas VIIA SMP negeri 1 Dukuhwaru Kabupaten Tegal pada 

pokok bahasan operasi pada pecahan. 

 

D. Sumber Data dan Cara Pengumpulan Data 

Sumber data pada penelitian kelas ini adalah hasil dari pengamatan teman 

sejawat yang membantu sebagai observer dab hasil test formatif yang 

dilaksanakan Kabupaten Tegal. Data pengamatan peneliti yang diisi pada lembar 

kerja siswa pada siklus I, siklus II, dan siklus III berlangsung. Disamping itu data 

peneliti yang mencatat hasil pada test formatif  dari siklus I, siklus II maupun 

siklus III. Hasil dari pengamatan peneliti dan pengamat dianalisa yang kemudian 

didiskripsikan dalam bentuk kesimpulan hasil penelitian tindakan kelas. 

 

E. Tolok Ukur Keberhasilan  

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatnya 

perhatian siswa terhadap materi pembelajaran yang pada gilirannya prestasi 

belajar siswa juga meningkat. Siswa mau dan mampu maju sendiri ke depan kelas 

untuk mencoba menyelesaikan  soal-soal yang diberikan guru. inisiatif siswa 

untuk mengemukakan pendapat pada soal penjajagan dan guru juga sudah tidak 

ragu-ragu. Sesuai dengan  kurikulum berbasis kompetensi yang sedang berlaku 

sekarang dapat dilihat dan dikatakan mencapai batas tuntas jika pada tahun lalu 

hanya mencapai rata-rata 50, tetapi setelah melalui model pembelajaran diskusi 

kelompok dapat memperoleh nilai rata-rata 65. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Seperti yang telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa masalah-masalah 

yang dialami siswa khususnya tentang operasi pada bilangan pecahan pada siswa 

kelas VII A SMP Negeri 1 Dukuhwaru setelah dianalisis dapat disimpulkan,  

1. Dengan menggunakan metode pembelajaran Diskusi Kelompok dalam 

menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan operasi pada bilangan pecahan, 

dapat diselesaikan dengan baik dan dapat mencapai daya serap atau target 

kurikulum yang batas tuntasnya sudah ditentukan. 

2. Ternyata prestasi belajar siswa dapat meningkat dengan dibuktikan bahwa 

setelah dianalisa, siswa yang sebelumnya hanya mencapai nilai rata-rata 50, 

dapat naik 15 poin atau lebih menjadi rata-rata 65. 

Besarnya pengaruh kepada siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang 

terkait dengan operasi pada bilangan pecahan sehingga mendapat nilai yang lebih 

baik maka metode pembelajaran diskusi kelompok perlu dipakai. 

 

B. Saran-saran  

Dari kesimpulan di atas penulis ingin memberikan saran-saran yang 

harapannya dapat digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa khususnya pada mata pelajaran matematika, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Guru  

a. Seorang guru lebih sering untuk menekankan materi tentang kemampuan 

berhitung khususnya pada operasi bilangan pecahan (penjumlahan, 
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pengurangan, perkalian dan pembagian) agar siswa terlatih dengan 

masalah-masalah hitung menghitung pecahan, lebih-lebih dalam 

kehidupan sehari-hari di rumah maupun di masyarakat. 

b. Guru sering memberikan latihan-latihan atau soal-soal dari taraf yang 

ringan, sedang dan sulit (aplikasi) kepada siswa dengan dievaluasi secara 

rutin serta dianalisa kemajuan maupun hambatannya. 

2. Bagi Siswa 

a. Untuk memperoleh hasil yang baik dalam belajar Matematika, hendaknya 

siswa lebih banyak latihan mengerjakan soal-soal sesuai dengan 

kemampuan dari taraf yang mudah, sedang sampai yang sulit. 

b. Siswa hendaknya belajar secara berkelompok agar kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi dapat dipecahkan bersama-sama sesuai dengan panduan 

pada materi yang pada gilirannya dapat berdiri sendiri (mandiri) 
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LAMPIRAN 1 

DAFTAR NAMA SISWA SEBAGAI SUBYEK PENELITIAN  

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 1 DUKUHWARU  
KELAS : VII A 
JUMLAH SISWA  : 40 ANAK 

 
Nomor  

Urut Induk  Nama  L P Keterangan 

1. 4964 ARDI SUPRATNO    
2. 4965 ADITYO NURMAN     
3. 4966 AMMAR MUTAROH    
4. 4967 ANGGA PURNAMA    
5. 4968 ATMA RIN JAMAH     
6. 4969 BUDI SETIAWAN    
7. 4970 DEWI SASMITA     
8. 4971 DIAH EKOWATI    
9. 4972 DWI ETIKA SARI    
10 4973 DWI PURNOMO    
11. 4974 EKA ADI SULISTIANTO    
12. 4975 EKA MEINA W    
13. 4976 FITRIYAH    
14. 4977 GHALIH TIRTO BUONO    
15. 4978 GHINAN ARDIANSYAH    
16. 4979 HARYONO    
17. 4980 IKA YANAH     
18. 4981 IMAM SUGIARTO    
19. 4982 JAKA MUSTAPA    
20 4983 MEGA NISFATUN HANA R    
21. 4984 MUKHAMAD SARIFUDIN    
22. 4985 M. FAISAL AMAR    
23. 4986 MUTMAINAH     
24. 4987 NENI MERSITA     
25. 4988 NINA SELVIANA    
26. 4989 PANDU NANDA K    
27. 4990 PRASAPTI BAKTI HAYATI    
28. 4991 PRIYANTO BUDI S    
29. 4992 PUJIATI    
30 4993 RAHMAWATI    
31. 4994 RUS WASKITO NDARU P    
32. 4995 SAEFUL AKHMAD REPAI    
33. 4996 SAMIASIH    
34. 4997 SISWO PRAYITNO    
35. 4998 SITI MAESAROH    
36. 4999 SITI ULYANAH    
37. 5000 TRI SEKTI OKTAFIANI    
38. 5001 ULIYATUL AZMIYAH    
39. 5002 YUNIAR ADE PAMUNGKAS    
40. 5003 YUNIARSIH    
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LAMPIRAN 2 
 

DAFTAR KELOMPOK KECIL 
PADA DISKUSI KELOMPOK KELAS VII A 

SMP NEGERI 1 DUKUHWARU KAB. TEGAL 
 

 

KELOMPOK I 

1. Ardi Supratno  

2. Adityo Nurman  

3. Amar Mutaroh  

4. Angga Purnama  

KELOMPOK VI 

1. Mutmainah  

2. Neni Mersita  

3. Nina Selfiana  

4. Prasapti Bakti Hayati  

KELOMPOK II 

1. Atma Rinjamah  

2. Dewi Sasmita  

3. Diah Ekowati  

4. Dewi Etika Sari 

KELOMPOK VII 

1. Muhamad Sarifudin  

2. M. Faizal Amar  

3. Pandu Nanda K 

4. Priyanto Budi S 

KELOMPOK III 

1. Budi Setiawan  

2. Dwi Purnomo  

3. Eka Adi Sulistianto  

4. Ghalih Tirto Buono 

KELOMPOK VIII 

1. Pujiati  

2. Rahmawati  

3. Siti Maesaroh  

4. Siti Ulyanah  

KELOMPOK IV 

1. Eka Meina W 

2. Fitriah 

3. Ika Yanah Selfiah  

4. Mega Nisfatun Hana  

KELOMPOK IV 

1. Rus Waskito Ndaru P. 

2. Saeful Ahmad Repai 

3. Yuniar Ade Pamungkas 

4. Siswo Prayitno  

KELOMPOK V 

1. Ghinan Ardiansah  

2. Hendri S 

3. Imm Sugiarto 

4. Jaka Mustafa  

KELOMPOK X 

1. Tri Sekti Oktaviani  

2. Oliyatul Azmiyah 

3. Yuniarsih 

4. Samiasih  
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LAMPIRAN 3 

RENCANA PEMBELAJARAN I 

(SIKLUS I) 

 

Nama Sekolah : SMP 

Mata Pelajaran : Matematika  

Kelas / Semester  : VIII / Gasal  

Standar Kompetensi : Melakukan operasi hitung bilangan serta dapat 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Materi Pokok : Bilangan Pecahan 

Alokasi Waktu : 90 menit  

 
A. Kompetensi Dasar  

Mengenal bilangan pecahan dan melakukan operasi bilangan pecahan. 

B. Hasil Belajar  

Siswa menunjukkan kemampuan mengenal bilangan pecahan dan menyelesaikan 

operasinya. 

C. Indikator  

Siswa dapat. 

a. Memberikan contoh berbagai bentuk dan jenis pecahan. 

b. Mengurutkan pecahan. 

D. Kelengkapan  

1. Buku Siswa I.a 

2. LKS 1.3. 
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E. Model Pembelajaran  

Model Pembelajaran : Pembelajaran kooperatif dan pembelajaran langsung. 

Metode : Diskusi kelompok dan tanya jawab. 

F. Kegiatan Belajar Mengajar  

I. Pendahuluan  

a. Memberikan motivasi dengan menjelaskan pentingnya materi ini untuk 

memahami materi selanjutnya dan manfaatnya dalam membantu 

mempermudah menyelesaikan perhitungan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Mendiskusikan soal PR terpilih. 

II. Kegiatan Inti  

a. Guru mengecek pemahaman siswa terhadap pengertian pecahan sederhana 

dan pecahan campuran, dan membandingkan dua pecahan yang berbeda 

(buku siswa halaman 37-40). 

b. Guru membahas contoh 1, 2, 3, 4, 5 secara berurutan bersama siswa. 

c. Secara berkelompok (4 - 5 orang tiap kelompok) siswa mengerjakan soal 

latihan (LKS 1.3) 

d. Beberapa kelompok mempresentasikan pekerjaannya, kelompok lain 

menanggapi. Guru menjadi fasilitator dan mengatur jalannya diskusi. 

e. Guru menjelaskan / mengingatkan kembali cara merubah pecahan dari 

satu bentuk ke bentuk yang lain. 

f. Secara individu, siswa mengerjakan LKS / Post Tes untuk mengetahui 

daya serap pada pokok bahasan tersebut (terlampir). 

g. Guru membahas pekerjaan siswa. 
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III. Penutup  

a. Guru bersama siswa menerangkan materi yang telah dibahas. 

b. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang materi yang baru saja 

dibahas, serta memberikan umpan balik terhadap jawaban siswa. 

c. Guru memberikan pekerjaan rumah secara individu. 

 

Guru Mapel 

 

 

________________ 
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LAMPIRAN 4 

LEMBAR SOAL TUGAS I 

Soal-soal 

 

1) Sederhanakan  

a) ....
3
8
=  

b) ....
5
24

=  

c) ....
8
42

=  

2) Isilah dengan >, <, = 

a) 
3
1.....

2
1  

b) 
4
9.....2  

c) 6,0.....
5
4  

d) 
4
3.....75,0  

3) Urutkan pecahan ini dari kecil ke besar  

a) 
4
11,

12
3,

3
2,

2
1,

6
15  

b) 09,0,45,0,
5
2%,80  

c) %75,
4
25,75,1,

6
3,

4
11  
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Kunci Jawaban  

1. a. 
3
22  b. 

5
44   c. 

4
15

8
25 =  

2. a.  >  d.  = 

b.  <  

c.  > 

3. a. =
12
15,

12
3,

12
8,

12
6,

12
30  

   =
12
30,

12
15,

12
8,

12
6,

12
30  

   =
16
15,

4
11,

3
2,

2
1,

12
3  

b. =
100

9,
100
45,

100
40,

100
80  

    =
100
80,

100
45,

100
40,

100
9  

    =%80,45,0,
5
2,09,0  

c. =
4
3,

4
25,

4
7,

6
3,

4
25  

    =
12
9,

12
75,

12
21,

12
6,

12
15  

    =
12
75,

12
21,

12
15,

12
9,

12
6  

    =
4
25,75,1,

4
11,%75,

6
3  
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LAMPIRAN 5 

KISI-KISI DAN SOAL TES FORMATIF I 

Mapel  : Matematika Jumlah soal : 5 item  Bentuk Soal  : Essay  
Kelas/ Smt./ Tapel. : VII/II/2005-2006 Alokasi Waktu  : 45 menit  

No. Materi SK MATERI POKOK  Jml. 
Soal KD/INDIKATOR  No. 

Soal Rumusan Butir Soal (Pokok Uji) 

1  Memahami dan  Bilangan pecahan  5 Mengubah bentuk 1. Nyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai pecahan 
  melakukan    pecahan ke   biasa ! 
  operasi hitung 

bilangan dalam 
  bentuk yang lain  

a. 10 
4
3

  b) 15
8
5

 

  pemecahan     2. Tulislah bentuk pecahan dari bidang yang  
  masalah     di arsir berikut ! 
       a) b) 
        
        
     Mengubah bentuk   
     pecahan ke    
     bentuk yang lain 3. Tentukan nilai-nilai berikut ini ! 
       

a. 
10
9

 dari 1 jam (dalam detik) 

       
b. 

3
2

 dari sudut pelurus 

        
     Mengubah bentuk 4. Dalam suatu kelas terdapat 24 perempuan dan  
     pecahan ke   16 laki-laki 
     bentuk persen  a. Berapa persenkah jumlah perempuan dalam kelas itu ? 
   Bilangan pecahan    b. Berapa persenkah jumlah laki-laki dalam kelas itu ? 
     Menaksir hasil 

Operasi hitung 
5 

Banyaknya penduduk kota A adalah 6 juta jiwa. Jika 
5
3

 

     Bilangan pecahan  nya adalah wanita, berapa banyaknya wanita penduduk  
       kota A tersebut ? 
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LAMPIRAN 6 

KUNCI JAWABAN 

TES FORMATIF I 

 

1. a. 
4
43  

b. 
8

125  

2. a. 
18
4  

b. 
12
3  = 

4
1  

3. a. 3.240 

b. 108 

4. a. 60 % 

4. 40 % 

5. 3.600.000 

 

Skor per butir soal  = 2 

Skor maksimal  = 10 

NA  = 
SM
SP  X 100 

NA  = Nilai Akhir  

SP  = Skor Perolehan  

SM  = Skor Maksimal  
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LAMPIRAN 7 

TABEL ANALISIS HASIL TES FORMATIF I 

Mata Pelajaran : Matematika  Smt./Tapel : I / 2005 
Pokok Bahasan : Bilangan Pecahan  Jumlah Soal : 5 (lima) 
Kelas : VII A 
 

Skor yang diperoleh TUNTAS 
BEL No Nama Siswa/Nomor Soal/Skor 

1 2 3 4 5 

Jumlah 
Skor 

% Ke-
terca-
paian Ya Tidak 

1. Adi Saputro 2 1 1 1 1 60 60 -  
2. Adityo Nurman  1 2 1 1 1 60 60 -  
3. Ammar Mutaroh  1 1 1 1 2 60 60 -  
4. Angga Purnama  2 1 1 1 1 60 60 -  
5. Atma Rin Jamah  2 2 2 1 1 80 80  - 
6. Budi Setiawan 2 2 1 1 1 70 70  - 
7. Dewi Sasmita  2 2 ½ 1 1 65 65  - 
8. Diah Ekowati 2 2 1 1 1 70 70  - 
9. Dwi Etika Sari  2 2 1 ½ 1 65 65  - 

10. Dwi Purnomo  2 1 1 1 1 60 60 -  
11. Eka Adi Sulistianto 2 2 1 1 1 70 70  - 
12. Eka Maena W. 1 1 2 1 1 60 60 -  
13. Fitriyah  2 2 2 1 1 80 80  - 
14. Ghalih Titro Buono 2 2 1 1 1 70 70  - 
15. Ghinan Ardiansyah 2 1 1 1 1 60 60 -  
16. Hendri S. 1 1 1 2 1 60 60 -  
17. Ika Yanah Selfiah 2 2 1 ½ 1 65 65  - 
18. Imam Sugiarto  2 1 2 1 1 60 60 -  
19. Jaka Mustapa 1 1 ½ 2 1 55 55 -  
20. Mega Nisfatun Hana  1 1 2 1 1 60 60 -  
21. Muh. Sarifudin  2 1 1 1 1 60 60 -  
22. Muh. Faisal Amar  2 2 1 1 1 70 70  - 
23. Mutmainah 2 1 2 1 1 70 70  - 
24. Neni Mersifa  2 2 2 1 1 80 80  - 
25. Nina Selviana 2 2 1 1 1 70 70  - 
26. Pandu Nanda K 1 1 1 1 1 50 50 -  
27. Prasapti Bakti  1 2 1 1 1 60 60 -  
28. Priyanto Budi  1 1 1 1 1 50 50 -  
29. Pujiati  2 1 1 2 1 70 70  - 
30. Rahmawati  2 2 1 1 1 70 70  - 
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Skor yang diperoleh TUNTAS 
BEL No Nama Siswa/Nomor Soal/Skor 

1 2 3 4 5 

Jumlah 
Skor 

% Ke-
terca-
paian Ya Tidak 

31. Rus Waskito Ndaru 2 2 ½ 1 1 65 65  - 
32. Saeful Akhmad  1 1 1 2 1 60 60 -  
33. Samiasih 2 2 1 1 1 70 70  - 
34. Siswo Prayitno  2 1 1 1 1 60 60 -  
35. Siti Maesaroh  2 2 2 1 1 80 80  - 
36. Siti Ulyanah  1 2 1 2 1 70 70  - 
37. Tri Sekti Oktafiani  2 1 1 1 1 60 60 -  
38. Uliyatul Azmiyah  2 2 1 1 1 70 70  - 
39. Yuniar Ade P 1 2 1 1 1 60 60 -  
40. Yuniarsih  2 2 1 1 1 70 70  - 
Jumlah Skor  67 62 46,5 44 41   21 19 
Jml. Skor Mak/ Ideal  80 80 80 80 80     
% Skor tercapai 83,75 77,50 58,12 55,00 51,25     

 
HASIL ANALISIS : 

Ketuntasan Belajar : 

a. Perorangan : 

- Jumlah siswa seluruhnya : 40 siswa  

- Jumlah siswa yang telah belajar tuntas : 21 siswa  

- Prosentase jumlah siswa yang telah belajar tuntas : 52,5 % 

b. Klasikal : Ya  
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LAMPIRAN 8 

LEMBAR OBSERVASI PADA SIKLUS I 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS KELOMPOK 

 
A. Efektivitas Kelompok  

No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif Alasan Pengamatan 
1 Kekompakan kerja kelompok  K C B Anggota kebanyakan ada yang tak aktif  
2 Tingkat ke heterogenan kelompok  K C B Cara menjawab berbeda  
3 Kemampuan kelompok dalam menyelesaikan tugas K C B Belum mencapai batas tuntas  
4 Kesan umum cara membentuk kelompok K C B Seimbang Jumlahnya 

 
B. Aktifitas siswa dalam mengikuti Pembelajaran  

No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif Alasan Pengamatan 
1 Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran  K C B Ada yang masih bicara sendiri  
2 Kekondusifan suasana pembelajaran K C B Suasana tertib tetapi kesan terpaksa 
3 Keantusiasan siswa dalam melaksanakan tugas  K C B Ada kerja sama karena perintah guru 
4 Keberanian siswa dalam mengerjakan tugas di  K C B Masih ada yang canggung 
 depan kelas     
5 Keberanian siswa dalam menyajikan temuannya K C B Masih ragu-ragu  
6 Keterampilan siswa menulis di papan tulis K C B Masih ada yang gemetar  
7 Keberanian siswa dalam bertanya  K C B Belum berani muncul sendiri  
8 Hubungan kerja sama antar siswa K C B Saling mengisi bagi siswa yang mampu 
9 Suasana diskusi antar siswa  K C B Berjalan masih lambat  
10 Kemampuan ketua kelompok dalam memimpin  K C B Masih ragu sesama teman  
 kelompok     

11 Kesan umum respon siswa yang diajar  K C B Suasana tertib namun agak mencekam 
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C. Pengamatan Guru  
No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif Alasan Pengamatan 
1 Kehadiran Guru  K C B Tepat waktu  
2 Penampilan guru di depan kelas  K C B Punya gerak di depan siswa  
3 Cara menyampaikan materi  K C B Menguasai dan berurutan  
4 Cara Pengelolaan Kelas  K C B Suasana kelas terjangkau pengamatan  
5 Suasana guru dalam penyampaian pelajaran  K C B Siswa yang paling belakang jelas  
6 Cara guru dalam memberi bimbingan kelompok  K C B Semua kelompok diamati dan dibimbing  
 yang membutuhkan     
7 Waktu  yang diperlukan  K C B Sesuai alokasi waktu  

 
D. Sarana dan Prasarana  

No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif Alasan Pengamatan 
1 Situasi kelas yang menyenangkan  K C B Anak tidak merasa takut  
2 Penataan tempat duduk siswa  K C B Sebaiknya melingkar  
3 Buku-buku pelajaran yang menunjang  K C B Buku tersedia  

 
 
Keterangan *) Lingkarilah  Dukuhwaru,  
K : Kurang aktif Observer,  
C : Sedang  
B : Aktif  
 
 
  Drs. Mohamad Ibrohim 
  NIP. 132143660 
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LAMPIRAN 9 

RENCANA PEMBELAJARAN II 

(SIKLUS II) 

 

Nama Sekolah : SMP 

Mata Pelajaran : Matematika  

Kelas / Semester  : VIII / Gasal  

Standar Kompetensi : Melakukan operasi hitung bilangan serta dapat 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Materi Pokok : Bilangan Pecahan (operasi tambah dan kurang) 

Alokasi Waktu : 90 menit  

 

A. Kompetensi Dasar  

Mengenal bilangan pecahan dan melakukan operasi bilangan pecahan. 

B. Hasil Belajar  

Siswa menunjukkan kemampuan mengenal bilangan pecahan dan menyelesaikan 

operasinya. 

C. Indikator  

Siswa dapat menyelesaikan operasi hitung tambah dan kurang. 

D. Kelengkapan  

1. Buku Siswa I.b. 

2. LKS 1.4. 
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E. Model Pembelajaran  

Model Pembelajaran : Pembelajaran kooperatif dan pembelajaran langsung. 

Metode : Diskusi kelompok dan tanya jawab. 

F. Kegiatan Belajar Mengajar  

I. Pendahuluan  

a. Memberikan motivasi dengan menjelaskan pentingnya materi ini untuk 

memahami materi selanjutnya dan manfaatnya dalam membantu 

mempermudah menyelesaikan perhitungan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Mendiskusikan soal PR terpilih. 

II. Kegiatan Inti  

a. Guru mengecek pemahaman siswa terhadap berbagai jenis pecahan. 

b. Guru bersama siswa membahas operasi tambah dan kurang pada pecahan 

(buku matematika 1.b. dan buku siswa lab. min). 

c. Secara berkelompok (4 – 5 orang siswa dalam satu kelompok). Siswa 

mengerjakan LKS 1.4. yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dan 

pengurangan pecahan. 

d. Beberapa kelompok siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya, 

kelompok lain memperhatikan dan menanggapi. 

e. Guru menjelaskan kembali cara menyelesaikan operasi tambah dan kurang 

pada pecahan. 

f. Siswa mengerjakan post tes, untuk mengetahui daya serapnya (soal 

terlampir). 

g. Guru membahas pekerjaan siswa. 
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III. Penutup  

a. Guru bersama siswa menerangkan materi yang telah dibahas. 

b. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang materi yang baru saja 

dibahas, serta memberikan umpan balik terhadap jawaban siswa. 

c. Guru memberikan pekerjaan rumah secara individu. 

 

Guru Mapel 

 

 

________________ 
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LAMPIRAN 10 

LEMBAR SOAL TUGAS II 

Soal-soal 

 

1) Hitunglah :  

a) ....
4
12

2
1

4
1

=++  

b) ....%50
5
4

10
3

=++  

c) ....
4
3

2
1125,0 =++  

2)  

a) ....
4
1

8
7

=−  

b) ....%50
10
12 =−  

c) ....
8
72

16
76 =−  

d) 12,5 – ....
4
33 =  

3)  

a) ....
6
4

2
12

4
3

=−+  

b) ....
8
4%75

4
13 =−+  

c) ....
10
9

5
22%80 =−+  
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Kunci Jawaban  

1. a. 3
4

12
4
9

4
2

4
1

==++  

b. 
5
31

10
61

10
16

10
5

10
8

10
3

===++  

c. 
2
11

4
21

4
10

4
3

4
6

4
1

4
3

2
3

4
1

===++=++  

2. a. 
8
5

8
2

8
7

=−  

b. 
5
31

10
61

10
16

10
5

10
21

===−  

c. 5
16
80

16
46

16
103

8
23

16
103

==−=−  

d. 12,50 – 3.75 = 8,75 

3. a. 
12
72

12
31

12
8

12
30

12
9

==−+  

b. 3
4

12
4
2

4
3

4
13

==+−  

c. 
10
32

10
23

10
9

10
24

10
8

==−+  
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LAMPIRAN 11 

KISI-KISI DAN SOAL TES FORMATIF II 

 
Mapel  : Matematika Jumlah soal : 5 item  Bentuk Soal  : Essay  
Kelas/ Smt./ Tapel. : VII/II/2005-2006 Alokasi Waktu  : 45 menit  

No. Materi  SK MATERI POKOK  Jml. 
Soal KD/INDIKATOR  No. 

Soal Rumusan Butir Soal (Pokok Uji) 

1  Memahami dan  Bilangan pecahan  5 Menyelesaikan  1. Tentukan hasil penjumlahan berikut ! 
  dapat melakukan 

operasi hitung 
bilangan dalam 

  Operasi hitung 
Bilangan dalam 
pemecahan 

 
a. 

4
31  + 

9
52   

  pemecahan 
masalah 

  masalah  
b. 

12
54  + 

4
16  

     Menyelesaikan  2. Sederhanakan pengurangan pecahan-pecahan berikut ini ! 
     operasi 

pengurangan 
 

a. 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

4
1

8
7

 -
6
1

 

       
b. 

6
1

- 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

6
1

4
1

 

     Menyelesaikan  3. Jika P = 6, q = 2 ½ dan r = 2/3 hitunglah nilai-nilai dari  
     operasi  a. pq = r 
     pembagian  b. pr = q 
     Menyelesaikan  4. Sederhanakan bentuk-bentuk berikut ! 
     operasi perkalian  

a. 
5
49  x 

4
33  x 

7
15  

       
b. 

5
18  x 

8
39  x 

15
22  

      5. Hasil kali dua bilangan adalah 2 ½. Jika salah satu bilangan 
adalah 1 ¾ berapakah bilangan yang lain. 
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LAMPIRAN 12 

KUNCI JAWABAN 

TES FORMATIF II 

1. a. 
36
114  

b. 
12
810  = 

3
210  

2. a. 
24
11  

b. 
24
19  

3. a. 
2
45  = 22 ½  

b. 10 

4. a. 189 

4. 164 

5. 2 

 

Skor per butir soal  = 2 

Skor maksimal  = 10 

NA  = 
SM
SP  X 100 

NA  = Nilai Akhir  

SP  = Skor Perolehan  

SM  = Skor Maksimal  
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LAMPIRAN 13 

TABEL ANALISIS HASIL TES FORMATIF II 

Mata Pelajaran : Matematika  Smt./Tapel : I / 2005 
Pokok Bahasan : Bilangan Pecahan  Jumlah Soal : 5 (lima) 
Kelas : VII A 
 

Skor yang diperoleh TUNTAS 
BEL No Nama Siswa/Nomor Soal/Skor 

1 2 3 4 5 

Jumlah 
Skor 

% Ke-
terca-
paian Ya Tidak 

1. Adi Saputro 2 2 1 ½ 1 65 65  - 
2. Adityo Nurman  2 1 1 1 1 60 60 -  
3. Ammar Mutaroh  2 2 ½ 1 1 65 65  - 
4. Angga Purnama  2 1 1 1 1 60 60 -  
5. Atma Rin Jamah  2 2 2 1 1 80 80  - 
6. Budi Setiawan 2 2 1 1 1 70 70  - 
7. Dewi Sasmita  2 2 ½ 1 1 65 65  - 
8. Diah Ekowati 2 1 2 1 1 70 70  - 
9. Dwi Etika Sari  2 2 1 1 ½ 65 65  - 

10. Dwi Purnomo  2 1 1 1 1 60 60 -  
11. Eka Adi Sulistianto 2 2 2 1 1 70 70  - 
12. Eka Maena W. 2 2 1 1 1 60 60 -  
13. Fitriyah  2 1 1 1 1 80 80  - 
14. Ghalih Titro Buono 2 2 1 1 1 70 70  - 
15. Ghinan Ardiansyah 2 2 1 1 1 70 70  - 
16. Hendri S. 2 1 1 1 1 60 60 -  
17. Ika Yanah Selfiah 2 2 1 1 1 70 70  - 
18. Imam Sugiarto  2 ½ 2 1 1 65 65  - 
19. Jaka Mustapa 2 1 1 1 1 60 60 -  
20. Mega Nisfatun Hana  2 2 ½ 1 1 65 65  - 
21. Muh. Sarifudin  2 2 1 1 1 70 70  - 
22. Muh. Faisal Amar  2 2 2 1 1 80 80  - 
23. Mutmainah 2 2 2 ½ 1 75 75  - 
24. Neni Mersifa  2 2 ½ 2 1 75 75  - 
25. Nina Selviana 2 2 1 1 1 70 70  - 
26. Pandu Nanda K 2 1 1 1 1 60 60 -  
27. Prasapti Bakti  2 1 1 1 1 60 60 -  
28. Priyanto Budi  2 2 1 1 ½ 65 65  - 
29. Pujiati  2 2 2 1 1 80 80  - 
30. Rahmawati  2 2 2 ½ 1 75 75  - 
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Skor yang diperoleh TUNTAS 
BEL No Nama Siswa/Nomor Soal/Skor 

1 2 3 4 5 

Jumlah 
Skor 

% Ke-
terca-
paian Ya Tidak 

31. Rus Waskito Ndaru 2 2 2 ½ 1 75 75  - 
32. Saeful Akhmad  2 2 ½ 1 1 65 65  - 
33. Samiasih 2 2 2 ½ 1 75 75  - 
34. Siswo Prayitno  2 1 1 1 1 60 60 -  
35. Siti Maesaroh  2 2 2 1 1 80 80  - 
36. Siti Ulyanah  2 2 2 ½ 1 75 75  - 
37. Tri Sekti Oktafiani  2 1 1 1 1 60 60 -  
38. Uliyatul Azmiyah  2 2 ½ 1 1 ½ 70 70  - 
39. Yuniar Ade P 2 2 1 1 ½ 65 65  - 
40. Yuniarsih  2 2 1 1 1 70 70  - 
Jumlah Skor  80 67,5 49 38 39   30 10 
Jml. Skor Mak/ Ideal  80 80 80 80 80     
% Skor tercapai 100 84,37 61,25 47,50 48,75     

 
HASIL ANALISIS : 

Ketuntasan Belajar : 

a. Perorangan : 

- Jumlah siswa seluruhnya : 40 siswa  

- Jumlah siswa yang telah belajar tuntas : 30 siswa  

- Prosentase jumlah siswa yang telah belajar tuntas : 75 % 

b. Klasikal : Ya  
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LAMPIRAN 14 

LEMBAR OBSERVASI PADA SIKLUS II 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS KELOMPOK 

 
A. Efektivitas Kelompok  

No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif Alasan Pengamatan 
1 Kekompakan kerja kelompok  K C B Sudah kompak walau masih lambat 
2 Tingkat ke heterogenan kelompok  K C B Masih ada yang bertahan secara individu 
3 Kemampuan kelompok dalam menyelesaikan tugas K C B Mampu memadukan penyelesaian tugas  
4 Kesan umum cara membentuk kelompok K C B Seimbang baik putra maupun putri  

 
B. Aktifitas siswa dalam mengikuti Pembelajaran  

No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif Alasan Pengamatan 
1 Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran  K C B Masih ada berbicara sendiri  
2 Kekondusifan suasana pembelajaran K C B Kondusif dan ada kerja sama 
3 Keantusiasan siswa dalam melaksanakan tugas  K C B Kerja sama tetapi tidak mencontoh 
4 Keberanian siswa dalam mengerjakan tugas di  K C B Berani maju kalau di tugas kelompok atau  
 depan kelas    Guru  
5 Keberanian siswa dalam menyajikan temuannya K C B Masih ada yang ragu-ragu 
6 Keterampilan siswa menulis di papan tulis K C B Belum sesuai harapan guru  
7 Keberanian siswa dalam bertanya  K C B Belum semua berani bertanya  
8 Hubungan kerja sama antar siswa K C B Baik dan saling mengisi  
9 Suasana diskusi antar siswa  K C B Berjalan dengan baik  
10 Kemampuan ketua kelompok dalam memimpin  K C B Mampu memberikan dan meyampaikan 
 kelompok    pendapat kepada kelompok 

11 Kesan umum respon siswa yang diajar  K C B Tertib dan aktif dalam diskusi  
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C. Pengamatan Guru  
No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif Alasan Pengamatan 
1 Kehadiran Guru  K C B Tepat waktu  
2 Penampilan guru di depan kelas  K C B Menarik dan berwibawa  
3 Cara menyampaikan materi  K C B Berurutan dan menguasai 
4 Cara Pengelolaan Kelas  K C B Terjangkau keseluruhannya  
5 Suasana guru dalam penyampaian pelajaran  K C B Jelas dan terdengar semua siswa  
6 Cara guru dalam memberi bimbingan kelompok  K C B Baik dan dibimbing sesuai keadaan 
 yang membutuhkan     
7 Waktu  yang diperlukan  K C B Sesuai dengan alokasi waktu  

 
D. Sarana dan Prasarana  

No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif Alasan Pengamatan 
1 Situasi kelas yang menyenangkan  K C B Anak tidak merasa takut 
2 Penataan tempat duduk siswa  K C B Tempat duduk berhadap-hadapan 
3 Buku-buku pelajaran yang menunjang  K C B Buku dan alat tersedia  

 
 
Keterangan *) Lingkarilah  Dukuhwaru,  
K : Kurang aktif Observer,  
C : Sedang  
B : Aktif  
 
 
  Dra. Ida Nurani 
  NIP. 132067266 
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LAMPIRAN 15 

RENCANA PEMBELAJARAN III 

(SIKLUS III) 

 

Nama Sekolah : SMP 

Mata Pelajaran : Matematika  

Kelas / Semester  : VIII / Gasal  

Standar Kompetensi : Melakukan operasi hitung bilangan serta dapat 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Materi Pokok : Bilangan Pecahan (operasi kali dan bagi) 

Alokasi Waktu : 90 menit  

 

A. Kompetensi Dasar  

Mengenal bilangan pecahan dan melakukan operasi bilangan pecahan. 

B. Hasil Belajar  

Siswa menunjukkan kemampuan mengenal bilangan pecahan dan menyelesaikan 

operasinya. 

C. Indikator  

Siswa dapat menyelesaikan operasi hitung kali dan bagi. 

D. Kelengkapan  

1. Buku Siswa I.a. 

2. LKS 1.4. 
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E. Model Pembelajaran  

Model Pembelajaran : Pembelajaran kooperatif dan pembelajaran langsung. 

Metode : Diskusi kelompok dan tanya jawab. 

F. Kegiatan Belajar Mengajar  

I. Pendahuluan  

a. Memberikan motivasi dengan menjelaskan pentingnya materi ini untuk 

memahami materi selanjutnya dan manfaatnya dalam membantu 

mempermudah menyelesaikan perhitungan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Mendiskusikan soal PR terpilih. 

II. Kegiatan Inti  

a. Guru menjelaskan cara mengalikan pecahan dan pembagian pecahan. 

b. Guru bersama siswa untuk membandingkan perbedaan dari perkalian 

pecahan dan pembagian pecahan yang dikaitkan dengan penjumlahan dan 

pengurangan pecahan. 

c. Secara berkelompok (4-5 orang siswa tiap kelompok) mengerjakan LKS 

1.4. yang berkaitan dengan perkalian pecahan dan pembagian pecahan. 

d. Beberapa kelompok (wakilnya) mempresentasikan hasil pekerjaannya, 

kelompok lain memperhatikan dan menanggapi, guru menjadi pengarah 

jalannya diskusi. 

e. Guru mengingatkan kembali operasi pecahan yang sebelumnya dengan 

materi pertemuan saat sekarang. 

f. Secara individu siswa mengerjakan soal latihan, untuk mengukur 

kemajuan daya serap yang diperoleh siswa (terlampir). 

g. Guru membahas hasil pekerjaan siswa. 



 

 

77

III. Penutup  
a. Guru bersama siswa menerangkan materi yang telah dibahas. 

b. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang materi yang baru saja 

dibahas, serta memberikan umpan balik terhadap jawaban siswa. 

c. Guru memberikan pekerjaan rumah secara individu. 

 

Guru Mapel 

 

 

________________ 
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LAMPIRAN 16 

LEMBAR SOAL TUGAS III 

Soal-Soal  

 

1) Hitunglah :  

a) ....
6
2x

5
1

=  

b) ....
10
5x

11
10

=  

c) ....
8
5x

20
3x

12
1

=  

d) 0,75 : ....
2
1

=  

2) Hitunglah : 

a) ....
12
10:

3
1

=  

b) ....
18
5:

12
5

=  

c) ....
4
1:

3
1:

2
1

=  

3)  

a) ....
5
2x

3
1

7
4

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −  

b) ....
5
6:

4
1x

5
3

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  

c) ....
2
1:

4
3x

4
1

3
2

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −  
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Kunci Jawaban Post Tes  

1. a. 
30
2 atau 

15
1  

b. 
110
50 atau 

11
5  

c. 
1920

15 atau 
384

3 atau 
128

1  

2. a. 
10
4  

b. 
12
18  

c. 
2

12  

d. 
2
3  

3. a. 
105
10  

b. 
120
15  

c. 
48
30  
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LAMPIRAN 17 
KISI-KISI DAN SOAL TES FORMATIF III 

Mapel  : Matematika Jumlah soal : 5 item  Bentuk Soal  : Essay  
Kelas/ Smt./ Tapel. : VII/II/2005-2006 Alokasi Waktu  : 45 menit  

No. Materi SK MATERI POKOK  Jml. 
Soal KD/INDIKATOR  No. 

Soal Rumusan Butir Soal (Pokok Uji) 

1  Memahami dan  mengenal bilangan 5 Menyelesaikan  1. Seorang arsitek sedang mendesain arena bermain. 
renang  

     Operasi hitung  Sebanyak 1/3 bagian dari lahan digunakan untuk kolam 
     pecahan dalam  dan 1/5 bagian untuk lapangan tenis, tentukan ! 

  dapat melakukan pecahan dan   Kejadian sehari-  a. Bagian lahan yang digunakan  
  operasi hitung melakukan operasi  hari  b. Bagian lahan yang belum digunakan 
  bilangan dalam 

pemecahan 
bilangan pecahan  Menyelesaikan 

operasi hitung 
2. Suatu kelas terdiri dari 30 siswa perempuan dan 18 siswa 

laki-laki. Suatu hari 3 siswa tidak hadir. Tentukan !  
  masalah   pecahan dalam  a. Persentase siswa yang hadir hari itu ? 
     kejadian sehari- 

hari 
 b. Jika yang tidak hadir perempuan berapa persen 

siswa perempuan yang tidak hadir ? 
  Mengenal 

bilangan 
pecahan dan 

Bilangan pecahan   Menyelesaikan 
operasi hitung 
pecahan dalam 

3. Sebuah bus besar dapat mengangkut 40 penumpang. 
Bus tersebut sudah berisi 30 penumpang. Bus yang lebih 
kecil 

  melakukan   kejadian sehari-  hanya dapat mengangkut 20 penumpang. Dan sekarang 
  operasi bilangan   hari.  berisi 16 penumpang. Tentukan ! 
  pecahan     a. Bagian kursi yang terisi penumpang pada bus besar ? 
       b. Bagian kursi yang terisi penumpang pada bus kecil ? 
   Mengenal bilangan  Menyelesaikan  4. Dari suatu kelas diketahui 3/5 siswa menyukai menyukai  
   pecahan dan  operasi hitung  matematika, 1/3 siswa menyukai Fisika, dan sisanya 
   melakukan operasi  pecahan dalam  pelajaran yang lain. Jika jumlah siswa yang menyukai 
   bilangan pecahan  kejadian sehari-   matematika adalah 18 orang, maka tentukan : 
     hari  a. Banyaknya siswa kelas itu 
       b. Jumlah siswa yag menyukai matematika dan fisika 
  Mengenal  Bilangan pecahan   Menyelesaikan  5. Menjelang hari raya Idul Fitri tarif angkutan antar kota  
  bilangan 

pecahan dan 
  operasi hitung 

dalam kejadian 
 naik 15%. Jika tarif angkutan pada hari biasa  

Rp. 20.000,- berapakah besar tarif menjelang idul fitri ? 
  melakukan   sehari-hari   
  operasi bilangan      
  pecahan      

80
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LAMPIRAN 18 

KUNCI JAWABAN 

TES FORMATIF III 

 

1. a. 
15
8  

b. 
15
7  

2. a. 93,75 % 

b. 30 % 

3. a. 75 % 

b. 80 % 

4. a. 30 

4. 28 

5. Rp. 23.000,- 

 

Skor per butir soal  = 2 

Skor maksimal  = 10 

NA  = 
SM
SP  X 100 

NA  = Nilai Akhir  

SP  = Skor Perolehan  

SM  = Skor Maksimal  
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LAMPIRAN 19 

TABEL ANALISIS HASIL TES FORMATIF III 

Mata Pelajaran : Matematika  Smt./Tapel : I / 2005 
Pokok Bahasan : Bilangan Pecahan  Jumlah Soal : 5 (lima) 
Kelas : VII A 
 

Skor yang diperoleh TUNTAS 
BEL No Nama Siswa/Nomor Soal/Skor 

1 2 3 4 5 

Jumlah 
Skor 

% Ke-
terca-
paian Ya Tidak 

1. Adi Saputro 2 2 1 1 ½ 65 65  - 
2. Adityo Nurman  2 2 1 1 ½ 65 65  - 
3. Ammar Mutaroh  2 2 1 1 ½ 65 65  - 
4. Angga Purnama  2 1 1 1 1 60 60 -  
5. Atma Rin Jamah  2 2 2 1 1 80 80  - 
6. Budi Setiawan 2 2 1 1 1 70 70  - 
7. Dewi Sasmita  2 2 1 1 ½ 65 65  - 
8. Diah Ekowati 2 2 1 1 ½ 70 70  - 
9. Dwi Etika Sari  2 2 1 1 1 65 65  - 

10. Dwi Purnomo  2 1 1 1 1 60 60 -  
11. Eka Maena W. 2 1 1 1 1 60 60 -  
12. Eka Adi Sulistianto 2 2 2 1 1 80 80 -  
13. Fitriyah  2 2 1 1 1 70 70  - 
14. Ghalih Titro Buono 2 2 1 1 1 70 70  - 
15. Ghinan Ardiansyah 2 2 1 1 1 70 70  - 
16. Hendri S. 2 1 1 2 ½ 65 65  - 
17. Ika Yanah Selfiah 2 2 1 1 1 70 70  - 
18. Imam Sugiarto  2 2 1 1 ½ 65 65 -  
19. Jaka Mustapa 2 1 1 1 ½ 55 55  - 
20. Mega Nisfatun Hana  2 2 1 1 ½ 65 65  - 
21. Muh. Sarifudin  2 2 1 1 1 70 70  - 
22. Muh. Faisal Amar  2 2 2 1 1 80 80  - 
23. Mutmainah 2 2 2 1 ½ 75 75  - 
24. Neni Mersifa  2 2 2 1 1 80 80  - 
25. Nina Selviana 2 2 1 1 1 70 70  - 
26. Pandu Nanda K 2 2 1 1 ½ 65 65  - 
27. Prasapti Bakti  2 2 1 1 ½ 65 65  - 
28. Priyanto Budi  2 2 1 ½ 1 65 65  - 
29. Pujiati  2 2 2 1 1 80 80  - 
30. Rahmawati  2 2 2 1 1 80 80  - 
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Skor yang diperoleh TUNTAS 
BEL No Nama Siswa/Nomor Soal/Skor 

1 2 3 4 5 

Jumlah 
Skor 

% Ke-
terca-
paian Ya Tidak 

31. Rus Waskito Ndaru 2 2 1 1 2 70 70  - 
32. Saeful Akhmad  2 2 1 1 ½ 65 65  - 
33. Samiasih 2 2 1 1 1 70 70  - 
34. Siswo Prayitno  2 2 1 1 ½ 65 65  - 
35. Siti Maesaroh  2 2 2 1 1 80 80  - 
36. Siti Ulyanah  2 2 1 1 1 70 70  - 
37. Tri Sekti Oktafiani  2 2 1 1 ½ 65 65  - 
38. Uliyatul Azmiyah  2 2 1 1 1 70 70  - 
39. Yuniar Ade P 2 2 1 1 ½ 65 65  - 
40. Yuniarsih  2 2 1 1 1 70 70  - 
Jumlah Skor  80 75 48 40 32   36 4 
Jml. Skor Mak/ Ideal  80 80 80 80 80     
% Skor tercapai 100 93,75 60,00 50,0 40,00     

 
HASIL ANALISIS : 

Ketuntasan Belajar : 

a. Perorangan : 

- Jumlah siswa seluruhnya : 40 siswa  

- Jumlah siswa yang telah belajar tuntas : 36 siswa  

- Prosentase jumlah siswa yang telah belajar tuntas : 90 % 

b. Klasikal : Ya  
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LAMPIRAN 20 

LEMBAR OBSERVASI PADA SIKLUS III 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS KELOMPOK 

 
A. Efektivitas Kelompok  

No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif Alasan Pengamatan 
1 Kekompakan kerja kelompok  K C B Kompak dan saling mengisi  
2 Tingkat ke heterogenan kelompok  K C B Baik, mampu menerima pendapat teman 
3 Kemampuan kelompok dalam menyelesaikan tugas K C B Dapat selesai dan tepat waktu  
4 Kesan umum cara membentuk kelompok K C B Seimbang antar akademik maupun jenis  
     kelamin 

 
B. Aktifitas siswa dalam mengikuti Pembelajaran  

No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif Alasan Pengamatan 
1 Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran  K C B Semua siap dan lengkap dengan bukunya 
2 Kekondusifan suasana pembelajaran K C B Kondusif dan kerja sama 
3 Keantusiasan siswa dalam melaksanakan tugas  K C B Sangat antusias 
4 Keberanian siswa dalam mengerjakan tugas di  K C B Semua berani baik ditunjuk maupun  
 depan kelas    kemauan sendiri  
5 Keberanian siswa dalam menyajikan temuannya K C B Berani menyampaikan pendapatnya 
6 Keterampilan siswa menulis di papan tulis K C B Belum semua trampil menulis di papan  
     tulis 
7 Keberanian siswa dalam bertanya  K C B Yang belum jelas pasti ditanyakan 
8 Hubungan kerja sama antar siswa K C B Baik dalam menyelesaikan soal  
9 Suasana diskusi antar siswa  K C B Berjalan lancar dan hidup 
10 Kemampuan ketua kelompok dalam memimpin  K C B Mampu mengorganisir dengan baik  
 kelompok     

11 Kesan umum respon siswa yang diajar  K C B Tertib, aktif dan kondusif 
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C. Pengamatan Guru  

No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif Alasan Pengamatan 
1 Kehadiran Guru  K C B Tepat waktu  
2 Penampilan guru di depan kelas  K C B Menarik dan berwibawa  
3 Cara menyampaikan materi  K C B Berurutan dan menguasai 
4 Cara Pengelolaan Kelas  K C B Terjangkau keseluruhannya  
5 Suasana guru dalam penyampaian pelajaran  K C B Jelas dan terdengar semua siswa  
6 Cara guru dalam memberi bimbingan kelompok  K C B Baik dan terbimbing secara paedagogik 
 yang membutuhkan     
7 Waktu  yang diperlukan  K C B Sesuai dengan alokasi waktu  

 
D. Sarana dan Prasarana  

No. Aspek Pengamatan Bobot Kualitatif Alasan Pengamatan 
1 Situasi kelas yang menyenangkan  K C B Anak betah dan belajar aktif  
2 Penataan tempat duduk siswa  K C B Sudah pas sesuai kelompok 
3 Buku-buku pelajaran yang menunjang  K C B Buku ada peraga dan alat tersedia 

 
 
Keterangan *) Lingkarilah  Dukuhwaru,  
K : Kurang aktif Observer,  
C : Sedang  
B : Aktif  
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