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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto 

 Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. 94: 6) 

 Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata 

kepadanya: “Jadilah!” maka terjadilah ia. (Q.S. 36: 82) 

 Hidup adalah proses belajar. ( Peneliti) 

 Dibalik kesulitan yang diberikan pasti akan ada kemudahan, dan semua itu akan datang 

disaat yang tepat. Maka berkhusnuzdon-lah kepada Allah SWT. (Peneliti) 

 

 

 

Persembahan 

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk Ibu, Nenek, 

Om, Adikku dan Mas Ari Wibowo. 
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ABSTRAK 

Hayati, Cinthia Nur. 2013. Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Pada Materi 
Pecahan Dengan Metode Pemecahan Masalah Di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 
Gumayun 01 Kabupaten Tegal. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Dra. 
Noening Andrijati, M.Pd, II. Mur Fatimah, S.Pd, M.Pd. 

Kata Kunci: Motivasi Belajar Siswa, Hasil Belajar Siswa, Metode Pemecahan Masalah 
 

Hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Gumayun 01 pada mata pelajaran 
matematika materi penjumlahan dan pengurangan pecahan tahun pelajaran 2011/2012 
masih rendah. Hal ini terjadi karena penyampaian materi pelajaran oleh guru didominasi 
dengan penggunaan metode ceramah, sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran. 
Guru kurang mengaitkan penyampaian materi pembelajaran dengan permasalahan nyata, 
sedangkan materi dalam matematika bersifat abstrak. Untuk mencapai hasil yang optimal, 
guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang dapat membantu siswa menyelesaikan 
permasalahan dengan langkah-langkah yang sistematis, sehingga pembelajaran menjadi 
lebih bermakna. Metode tersebut yaitu metode pemecahan masalah. Tujuan penelitian ini 
yaitu untuk meningkatkan performansi guru, aktivitas, motivasi, dan hasil belajar siswa 
kelas IV pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan melalui metode pemecahan 
masalah di SD Negeri Gumayun 01 Kabupaten Tegal. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam 
dua siklus. Setiap siklusnya terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD Negeri 
Gumayun 01 tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 38 siswa. Teknik pengumpulan 
data dilakukan melalui tes (tes formatif) dan non tes (angket, observasi dan dokumentasi). 
Indikator keberhasilan pada penelitian ini yaitu nilai performansi guru ≥ 71 (B), aktivitas 
siswa dalam kegiatan pembelajaran ≥ 75% (tinggi), persentase motivasi belajar siswa 

75%, nilai rata-rata kelas ≥70 dan persentase tuntas belajar klasikal 75%. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan performansi guru, aktivitas, 

motivasi dan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II.Pada siklus I, nilai performansi 
guru pada siklus I 81,59 (AB) dan meningkat pada siklus II menjadi 88,54 (A), nilai rata-
rata aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 67,98% dan pada siklus II sebesar 88,80%, 
nilai rata-rata motivasi belajar siswa pada siklus I mencapai 75,85% dan pada siklus II 
sebesar 80,51%, hasil belajar siswa mencapai 74,34 dan persentase tuntas belajar klasikal 
65,79%, sedangkan pada siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 80,72 dan persentase 
tuntas belajar klasikal menjadi 77,78%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa metode pemecahan masalah dapat meningkatkan performansi guru, aktivitas, 
motivasi, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika materi pecahan di kelas 
IV SD Negeri Gumayun 01 Kabupaten Tegal. Oleh karena itu, guru dapat menggunakan 
metode pemecahan masalah sebagai alternatif model pembelajaran untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran di sekolah. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional Tahun 2003 Nomor 20Pasal 3 disebutkan bahwa, 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan 
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab.  

 
Berkembangnya potensi peserta didik agar memenuhi kriteria Undang-Undang Nomor 

20 Pasal 3 Sistem Pendidikan Nasional memerlukan sebuah proses. Proses tersebut 

dikatakan sebagai proses belajar. Proses belajar berlangsung dalam satuan pendidikan 

tertentu yang terdiri dari jalur formal, non-formal dan in-formal pada setiap jenjang dan 

jenis pendidikan. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi. Salah satu pendidikan dasar di jalur formal yaitu Sekolah Dasar(SPN 2011: 105-

6). 

Pendidikan tidak terlepas dari proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

seharusnya dilaksanakan sebaik-baiknya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Proses pembelajaran dalam setiap satuan pendidikan dasar dan menengah 

(Permendiknas No. 41 tahun 2007), yaitu dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta 
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memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Guru sebagai 

pendidik yang profesional seharusnya dapat mengupayakan hal tersebut. Pembelajaran 

yang dilaksanakan oleh guru seharusnya dapat memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk aktif dalam belajar, dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki siswa, 

dapat memotivasi siswa agar senang dalam belajar, dan memperhatikan karakteristik 

siswa. 

Guru selain sebagai pendidik juga harus berperan sebagai motivator untuk anak 

didiknya agar siswa selalu merasa termotivasi untuk belajar mengingat pentingnya 

motivasi dalam pembelajaran itu penting bagi siswa. Motivasi belajar merupakan 

dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku (Uno 2012: 23). Motivasi yang diberikan guru 

dapat berupa penguatan seperti memberikan pujian atau hadiah (reward)kepada siswa. 

Penguatan tersebut diberikan sebagai stimulan agar siswa termotivasi untuk lebih giat 

belajar dan berlomba untuk mendapat nilai yang tinggi. 

Dalam proses pembelajaran, metode mempunyai peranan penting untuk 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Metode merupakan cara 

yang dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pengajaran (Hamdani 2011: 80). Oleh karena itu, guru dalam 

membelajarkan materi harus menggunakan metode yang dapat dipahami oleh siswa, 

sehingga siswa dapat menerima materi pelajaran yang diajarkan dengan mudah. Namun 

kenyataannya, guru masih sering menggunakan metode pembelajaran yang 

konvensional seperti metode ceramah untuk menyampaikan materi, sedangkan materi 

dalam matematika adalah konsep yang bersifat abstrak. Metode ceramah yang 
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digunakan guru dalam menyampaikan konsep yang abstrak membuat siswa SD yang 

masih berpikir konkret sulit untuk memahami materi. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran di jenjang pendidikan terutama di sekolah 

dasar (SD), kurikulum yang digunakan untuk mengatur proses pendidikan dan kegiatan 

di SD yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Di dalam KTSP, 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang harus diberikan kepada siswa. 

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua siswa khususnya siswa SD 

untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, 

dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

Untuk menguasai kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif di 

masa depan, maka diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini dan 

pembelajaran yang membuat siswa belajar dan menjadi bermakna. 

Dalam membelajarkan matematika, sudah seharusnya guru memberikan 

pembelajaran dengan cara yang sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika yang 

ingin dicapai. Tujuan pembelajaran matematika tersebut sebagaimana yang tercantum 

dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi yaitu agar siswa mampu: 

(1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 
konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, 
efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, (2) menggunakan penalaran 
pada pola dan sifat, melakukan manipulasimatematika dalam membuat 
generalisasi, menyusun bukti, ataumenjelaskan gagasan dan pernyataan 
matematika, (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 
memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 
model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh, (4) mengkomunikasikan 
gagasan dengan simbol, tabel, diagram, ataumedia lain untuk 
memperjelas keadaan atau masalah, dan (5) memiliki sikap menghargai 
kegunaan matematika dalamkehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, 
perhatian, dan minat dalammempelajari matematika, serta sikap ulet dan 
percaya diri dalampemecahan masalah. 
 

Dari uraian tersebut dapat dijabarkan bahwa tujuan pembelajaran matematikabagi 

siswa adalah agar siswa dapat memahami konsep matematika dan dapat menjelaskan 
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keterkaitan antar konsep. Siswa juga dapat mengaplikasikan konsep tersebut dalam 

pemecahan masalah dengan tepat sehingga mampu menafsirkan dan 

mengkomunikasikannya kedalam bahasa yang mudah dipahami dan menanamkan 

kepada siswa untuk berpikir kreatif dan berprilaku ilmiah yang kritis dan mandiri 

sehingga siswa memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya proses pembelajaran yang mendukung. 

Kondisi pembelajaran matematika yang kurang kondusif terjadi dalam 

pembelajaran di kelas IV SD Negeri Gumayun 01 Kabupaten Tegal. Berdasarkan 

wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Muhayati, guru kelas IV tersebut diperoleh 

informasi bahwa pembelajaran matematika materi Pecahan, belum menggunakan 

metode pembelajaran yang tepat terutama pada penyelesaian soal cerita. Hal tersebut 

mengakibatkan masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) dan kurangnya motivasi siswa untuk mengikuti pelajaran 

matematika. Kurangnya motivasi siswa terlihat dari respon siswa ketika guru 

memberikan pekerjaan rumah (PR) beberapa siswa tidak mengerjakan bahkan ada juga 

yang mengerjakan di kelas, masih banyak siswa yang kurang memperhatikan penjelasan 

guru ditandai dengan masih banyaknya siswa yang bermain-main sendiri dengan teman 

sebangkunya, dan semangat belajar siswa yang masih rendah terlihat dari kurangnya 

antusias siswa dalam merespon pertanyaan dari guru. Nilai KKM yang harus diperoleh 

siswa kelas IV pada mata pelajaran Matematika sekurang-kurangnya  67. Data ulangan  

harian kelas IV tahun ajaran 2011/2013 menunjukkan bahwa dari 24 siswa baru 16 

siswa yang mendapat nilai minimal 67 atau sekitar 66,67%, sedangkan siswa yang 

mendapat nilai di bawah 67 sebanyak 8 siswa atau sekitar 33,33% pada materi Pecahan. 

Padahal suatu pembelajaran dikatakan berhasil apabila siswa mencapai ketuntasan 

minimum 75%. 
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Berdasarkan pengamatan peneliti, penyebab kegagalan belajar matematika 

selain disebabkan karena materi yang sulit, juga karena dalam pelaksanaan 

pembelajaranyang selama ini dilakukan oleh guru, masih banyak menggunakan metode 

yang berpusat pada guru. Guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dan drill 

yang cenderung membosankan bagi siswa. Siswa merasa kurang termotivasi terhadap 

pembelajaran matematika, karena siswa kurang terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran, kebanyakan siswa juga terlihat tidak antusias mengikuti pelajaran. Hal 

tersebut sangat berpengaruh terhadap rendahnya hasil belajar siswa. 

Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Badan Penelitian dan 

Pengembangan dalam Heruman (2012: 43) menyatakan bahwa pecahan merupakan 

salah satu topik yang sulit untuk diajarkan. Kesulitan itu terlihat dari kurang 

bermaknanya kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru, dan sulitnya pengadaan 

media pembelajaran. Dengan adanya media dan penggunaan metode yang tepat untuk 

membelajarkan materi pecahan, kemungkinan hasil belajar siswa akan lebih meningkat 

dibandingkan dengan yang membelajarkan tanpa media dan dengan menggunakan 

metode ceramah saja. 

Prinsip pembelajaran yang dikutip oleh Sugandi dkk (2007: 35) 

mengemukakan bahwa proses pembelajaran adalah proses aktif, karena pengetahuan 

terbentuk dari dalam subjek belajar. Untuk membantu perkembangan kognitif siswa, 

kepadanya perlu diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan siswa belajar 

sendiri, misalnya melakukan percobaan, memanipulasi simbol-simbol, mengajukan 

pertanyaan, dan mencari jawaban sendiri, serta membandingkan penemuan sendiri 

dengan penemuan temannya. 

Berdasarkan prinsip pembelajaran tersebut, peneliti memilih metode 

pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah merupakan suatu cara menyajikan 
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pelajaran dengan mendorong siswa untuk mencari dan memecahkan suatu masalah atau 

persoalan dalam rangka pencapaian tujuan belajar (Hamdani, 2011:84). Dengan 

menggunakan metode pemecahan masalah (problem solving) ketika membelajarkan 

matematika terutama pada soal cerita siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran, siswa 

juga tidak hanya bergantung pada apa yang disampaikan guru tetapi dapat memecahkan 

persoalan yang dihadapinya sendiri, selain itu metode pemecahan masalah juga dapat 

meningkatkan performansi guru karena dalam membelajarkan materi guru tidak hanya 

berperan sebagai pusat pembelajaran tetapi juga berperan sebagai fasilitator dalam 

pembelajaran. Dengan menggunakan metode pemecahan masalah (problem solving) 

juga dapat memberikan ingatan yang lebih kepada siswa untuk dapat menyelesaikan 

soal dalam bentuk cerita daripada menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, 

karena dalam pembelajaran metode pemecahan masalah merupakan salah satu 

pembelajaran konstruktivisme yang berarti siswa dapat menemukan dan membentuk 

pengetahuannya sendiri dengan dibimbing oleh guru. Dalam proses menemukan itu 

siswa mempunyai langkah-langkah atau strategi yang digunakan untuk memecahkan 

masalah atau persoalan yang dihadapinya, sehingga siswa akan lebih mengingat 

langkah-langkah penyelesaian tersebut dan akan menerapkannya lagi ketika 

menghadapi suatu persoalan yang sama. 

Atas dasar latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul ”Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar  Siswa pada Materi 

Pecahan dengan Penerapan Metode Pemecahan Masalah di Kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri Gumayun 01 Kabupaten Tegal”. 
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1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

Rumusan masalah dan pemecahan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, bagaimana performansi guru, aktivitas, 

motivasi, dan hasil belajar siswa kelas IV pada materi pecahan dapat ditingkatkan? 

Secara rinci perumusan masalah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

(1) Bagaimana penerapan metode pemecahan masalah dapat meningkatkan 

performansi guru dalam membelajarkan materi Pecahan pada siswa kelas IV SD 

Negeri Gumayun 01 Kabupaten Tegal? 

(2) Bagaimana penerapan metode pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas 

belajar Matematika materi Pecahan pada siswa kelas IV SD Negeri Gumayun 01 

Kabupaten Tegal? 

(3) Bagaimana penerapan metode pemecahan masalah dapat meningkatkan motivasi 

belajar Matematika materi Pecahan pada siswa kelas IV SD Negeri Gumayun 01 

Kabupaten Tegal? 

(4) Bagaimana penerapan metode pemecahan masalah dapat meningkatkan hasil 

belajar Matematika materi Pecahan pada siswa kelas IV SD Negeri Gumayun 01 

Kabupaten Tegal? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pemecahan masalah yang diajukan 

peneliti yaitu menerapkan suatu metode pembelajaran yaitu metode pemecahan masalah 

(problem solving) dalam meningkatkan aktivitas, motivasi dan hasil belajar siswa pada 

pelajaran matematika materi penjumlahan dan pengurangan pecahandi kelas IV SD 

Negeri Gumayun 01 Kabupaten Tegal. Metode pemecahan masalah yang diajukan 
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peneliti yaitu metode pemecahan masalah menurut Polya (Aisyah dkk 2007; 5.20). 

Langkah-langkah metode pemecahan masalah ada empat yaitu memahami masalah, 

membuat rencana untuk menyelesaikan masalah, melaksanakan rencana yang dibuat 

pada langkah kedua (melaksanakan penyelesaian soal), memeriksa ulang jawaban yang 

diperoleh. Dalam pembelajarannya digunakan media berupa kertas warna sebagai 

pecahan dan dalam satu kelas siswa dibagi dalam 7 kelompok yang setiap kelompok 

terdiri dari 5-6 siswa. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil 

pembelajaran Matematika di kelas IV SD Negeri Gumayun 01 Kabupaten Tegal. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

(1) Meningkatkan performansi guru dalam mengajar Matematika siswa kelas IV materi 

Pecahan di SD Negeri Gumayun 01 Kabupaten Tegal. 

(2) Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran Matematika 

materi Pecahan di SD Negeri Gumayun 01 Kabupaten Tegal. 

(3) Meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran Matematika 

materi Pecahan di SD Negeri Gumayun 01 Kabupaten Tegal. 

(4) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran Matematika materi 

pecahan di SD Negeri Gumayun 01 Kabupaten Tegal. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi: 

1.4.1 Siswa  

(1) Meningkatnya aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri Gumayun 01 Kabupaten 

Tegal. 

(2) Meningkatnya motivasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Gumayun 01 Kabupaten 

Tegal. 

(3) Meningkatnya hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Gumayun 01 Kabupaten 

Tegal. 

1.4.2 Guru 

(1) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi guru dalam 

membelajarkan Matematika dengan menggunakan metode pemecahan masalah di 

sekolahnya. 

(2) Meningkatnya performansi guru dalam mengelola pembelajaran Matematika pada 

materi Pecahan dengan menggunakan metode pemecahan masalah. 

1.4.3   Sekolah  

(1) Meningkatnya kualitas proses dan hasil pembelajaran di kelas IV SD Negeri 

Gumayun 01 Kabupaten  Tegal pada materi Pecahan. 

(2) Hasil penelitian ini dapat memperkaya dan melengkapi hasil-hasil penelitian yang 

dilakukan guru-guru lain. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerangka Teori 

Kerangka teori yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi pengertian 

belajar, pengertian pembelajaran, teori belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

dan hasil belajar, performansi guru, aktivitas belajar, motivasi belajar, hasil belajar, 

matematika sekolah dasar, dan metode pembelajaran, metode pemecahan masalah. 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan 

belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan seseorang. Belajar 

memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, 

tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang. Oleh karena itu dengan menguasai 

konsep dasar tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa aktivitas belajar itu 

memegang peranan penting dalam proses psikologis. 

Konsep tentang belajar telah banyak didefinisikan oleh pakar psikologi. 

Pengertian tentang belajar menurut Gagne dan Berliner (1983) dalam Rifa’i (2009: 82) 

menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah 

perilakunya karena hasil dari pengalaman. Morgan et.al. (1986) dalam Rifa’i (2009: 82) 

menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan relatif permanen karena hasil dari 

praktik atau pengalaman, sedangkan menurut Slavin (1994) dalam Anni dkk (2007: 2) 

menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh 

pengalaman. 



11 
 

 
 

Melihat beberapa pengertian belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik akibat dari pengalaman 

serta latihan melalui interaksi individu dengan lingkungannya. Dengan demikian, 

belajar selalu berhubungan dengan perubahan tingkah laku yang relatif menetap. 

2.1.2 Pengertian Pembelajaran 

Dalam belajar terdapat proses interaksi antara guru dan siswa, proses tersebut 

dinamakan pembelajaran. Pembelajaran menurut Briggs (1992) dalam Rifa’i (2010: 

191) adalah seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi peserta didik 

sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Seperangkat 

peristiwa itu membangun suatu pembelajaranyang bersifat internal jika peserta didik 

melakukan self instruction (pembelajaran mandiri) danbersifat eksternal jika peserta 

didikmelakukan external instruction (pembelajaran dari luar) dengan pendidik (guru) 

sebagai pembelajar. 

Sugandi dkk (2007: 9) mendeskripsikan pembelajaran yaitu (1) usaha guru 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan, agar terjadi 

hubungan stimulus (lingkungan) dengan tingkah laku si belajar, (2) cara guru 

memberikan kesempatan kepada si belajar untuk berpikir agar memahami apa yang 

dipelajari, (3) memberikan kebebasan kepada si belajar untuk memilih bahan pelajaran 

dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

proses interaksi berupa komunikasi antara guru dengan siswa dan sumber belajar di 

suatu lingkungan belajar yang bertujuan memberikan pengalaman belajar dan 

perubahan tingkah laku. 
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2.1.3 Teori Belajar 

Dalam belajar harus didukung oleh teori-teori yang menjelaskan tentang belajar. 

Salah teori tentang belajar yaitu teori belajar menurut Piaget dalam Dimyati (2009: 13-

4) bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu, sebab individu melakukan interaksi 

terus-menerus dengan lingkungan. Lingkungan tersebut mengalami perubahan. Dengan 

adanya interaksi dengan lingkungan maka fungsi intelek semakin berkembang. 

Menurut Piaget dalam Rifa’i (2009: 26-30) perkembangan intelektual melalui tahap-

tahap berikut: 

(1) Tahap sensorimotor (0-2 tahun) 

Pada tahap sensori motor anak mengenal lingkungan dengan kemampuan sensorik 

dan motorik. Anak mengenal lingkungan dengan penglihatan, penciuman, 

pendengaran, perabaan, dan menggerak-gerakannya. 

(2) Tahap pra-operasional (2-7 tahun) 

Pada tahap pra operasional, anak mengandalkan diri pada persepsi tentang 

realitas.Ia mampu menggunakan simbol, bahasa, konsep sederhana, berpartisipasi, 

membuat gambar, dan menggolong-golongkan. 

(3) Tahap operasional kongkret (7-11 tahun) 

Pada tahap operasi kongkret anak dapat mengembangkan pikiran logis.Ia dapat 

mengikuti penalaran logis, walau kadang-kadang memecahkan masalah secara 

“trial dan error”. 

(4) Tahap operasi formal (11- ke atas) 

pada tahap operasi formal anak dapat berpikir abstrak seperti pada orang dewasa. 

Berdasarkan teori belajar yang dikemukakan Piaget tersebut, siswa SD berada 

pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, mereka berada dalam kemampuan untuk 

berpikir secara logis atau masih pada tahap berpikir konkret, sehingga belum bisa 
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memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, untuk mempermudah siswa 

SD memahami konsep dalam Matematika yang bersifat abstrak perlu diterapkan metode 

yang tepat dalam membelajarkan materi dan media pembelajaran yang dapat 

mendukung pemahaman siswa dalam pembelajaran. 

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses dan Hasil Belajar 

Faktor yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar digolongkan menjadi 

2 jenis yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal atau faktor dari dalam yaitu 

faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Faktor-faktor internal 

menurut Anni dkk (2007: 13-14),  meliputi:  

(1) Kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh. 

Orang yang dalam keadaan segar jasmaninya akan berbeda cara belajarnya dari 

orang yang dalam keadaan kelelahan. Siswa yang kekurangan gizi ternyata 

kemampuan belajarnya di bawah yang tidak kekurangan gizi, mereka lekas lelah, 

mudah mengantuk, dan tidak mudah menerima pelajaran 

(2) Kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional, dan motivasi. 

Jika seseorang tidak memiliki motivasi untuk mempelajari sesuatu, maka tidak 

dapat diharapkan akan berhasil dengan baik dalam mempelajari sesuatu. 

Sebaliknya, jika seseorang belajar dengan motivasi yang tinggi, maka dapat 

diharapkan hasilnya akan lebih baik. Orang yang lebih cerdas pada umumnya akan 

lebih mampu belajar daripada orang yang kurang cerdas.  

(3) Kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. 

Seseorang yang mengalami hambatan bersosialisasi, akan mengalami kesulitan di 

dalam beradaptasi dengan lingkungan, yang pada akhirnya mengalami hambatan 

belajar. 
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Faktor eksternal atau faktor dari luar menurut Ayudwiprat (2012), yaitu faktor-faktor 

yang berasal dari luar siswa yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor-faktor 

ini meliputi: 

(1) Lingkungan alami. 

Lingkungan alami merupakan faktor yang mempengaruhi dalam proses 

belajar mengajar, misalnya keadaan udara mempengaruhi proses belajar siswa. 

Apabila udara terlalu lembab atau kering, kurang membantu siswa dalam belajar. 

Keadaan udara yang cukup nyaman di lingkungan belajar siswa akan membantu 

siswa untuk belajar lebih baik.Waktu belajar juga mempengaruhi proses belajar 

siswa. Waktu di sini, bukan lama waktu yang digunakan dalam belajar, melainkan 

waktu untuk kesiapan sistem memori siswa dalam menyerap, mengelola, dan 

menyimpan informasi dan pengetahuan yang dipelajari siswa tersebut.Kondisi 

cuaca akan berpengaruh terhadap proses belajar siswa. Kondisi cuaca yang cerah, 

akan membuat siswa lebih nyaman dalam belajar. Sementara kondisi cuaca yang 

kurang mendukung, misalnya mendung tentu akan berpengaruh terhadap 

kenyamanan siswa dalam melaksanakan proses belajarnya.Tempat atau gedung 

sekolah mempengaruhi belajar siswa. Gedung sekolah yang efektif untuk belajar 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: letaknya jauh dari keramaian, tidak menghadap 

ke jalan raya, tidak dekat dengan sungai, dan tidak membahayakan keselamatan 

siswa.Alat-alat pelajaran yang digunakan baik itu perangkat lunak misalnya, 

program presentasi ataupun perangkat keras misalnya, Laptop dan LCD. 

(2) Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial di sini adalah manusia atau sesama manusia, baik manusia 

itu ada kehadirannya atau tidak langsung hadir. Kehadiran orang lain pada saat 

sedang belajar, seringkali mengganggu aktivitas belajar. Dalam lingkungan sosial 
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yang mempengaruhi belajar siswa ini dapat dibedakan menjadi tiga yaitu 

lingkungan sosial di rumah yang meliputi seluruh anggota keluarga yang terdiri atas 

ayah, ibu, kakak, adik, dan anggota keluarga lainnya, lingkungan sosial siswa di 

sekolah meliputi teman sebaya, teman lain kelas, guru, kepala sekolah, dan 

karyawan lainnya, lingkungan sosial dalam masyarakat yang terdiri atas seluruh 

anggota masyarakat. 

Metode pembelajaran termasuk dalam salah satu faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi proses dan hasil belajar. Karena metode merupakan salah satu perangkat 

pembelajaran yang diterapkan dalam proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. 

2.1.5 Performansi Guru 

Performansi guru dapat dilihat ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran menentukan berhasil atau tidaknya 

suatu pembelajaran. Fatchiyat (2012) menyatakan pengertian performansi guru sebagai 

berikut: 

Yaitu penampilan guru yang paling dominan pada saat proses 
pembelajaran di kelas. Di dalam melakukan tugas dan perannya, seorang 
guru perlu diadakan penilaian dari hasil penampilan atau kinerjanya. 
Penilaian kinerja guru dilakukan oleh pimpinan sendiri atau kepala 
sekolah dengan cara yang dikenal sebagai supervisi. Bisa juga dinilai 
oleh pengawas sekolah dari Diknas kabupaten, dengan cara memantau 
(monitoring). Seperti yang dilakukan oleh tim monitoring untuk pasca 
guru bersertifikasi pendidik. 
 

Pengertian tersebut dapat diuraikan bahwa performansi guru merupakan cara kerja guru 

dalam melaksanakan tugas dan perannya pada saat proses pembelajaran, dan untuk 

mengukur cara kerja guru tersebut diperlukan penilaian oleh seorang pimpinan. 

Selain pengertian di atas, menurut Dahlan (2012), performansi kinerja guru 

adalah sebuah wujud unjuk kerja guru secara keseluruhan dalam menjalankan tugas dan 
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tanggung jawabnya dengan menggunakan standar dan kriteria tertentu sebagai acuan. 

Jadi, ketika seorang guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus 

berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Sementara Sumarno (2012), 

mengatakan bahwa: 

Performansi kinerja guru adalah kemampuan guru dalam mencapai 
tujuan pembelajaran, yang dilihat dari penampilannya dalam melakukan 
proses belajar mengajar. Pada performansi kinerja guru dibutuhkan suatu 
penilaian sebagai acuan keberhasilan kinerja guru. Menilai kinerja guru 
adalah suatu proses menentukan tingkat keberhasilan guru dalam 
melaksanakan tugas-tugas pokok mengajar dengan menggunakan 
patokan-patokan tertentu. 
 

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa performansi guru adalah kemampuan 

yang dimiliki guru ketika melakukan proses belajar mengajar dan untuk menentukan 

tingkat keberhasilan guru dalam proses tersebut dibutuhkan suatu penilaian dengan 

menggunakan patokan-patokan tertentu. 

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa performansi guru 

merupakan suatu penampilan atau kemampuan guru dalam melaksanakan peranannya 

pada proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu yang tepat dan sesuai yang 

mengacu pada aturan dan acuan. Dalam penelitian ini, performansi guru dinilai melalui 

perencanaan pembelajaran dengan APKG I dan pelaksanaan pembelajaran dengan 

APKG II. 

2.1.6 Aktivitas Belajar 

Di dalam belajar perlu adanya aktivitas, sebab prinsipnya belajar itu adalah 

berbuat “learning by doing”. Yusfy (2011), mengemukakan aktivitas belajar adalah 

kegiatan-kegiatan siswa yang menunjang keberhasilan belajar. Erwin dalam Yusfy 

(2011) aktivitas belajar adalah seluruh aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai dari 

kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. 
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Mengacu pada pengertian-pengertian di atas, maka dapat dibuat kesimpulan 

bahwa aktivitas belajar merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam 

rangka mencapai tujuan belajar atau keberhasilan belajar. Aktivitas yang dimaksudkan 

di sini penekanannya adalah pada siswa, karena dengan adanya aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran, terciptalah belajar aktif. Keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran, merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa 

untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku 

seperti sering bertanya kepada guruatau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang 

diberikan guru, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan 

sebagainya. 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang 

tinggi antara guru dan siswa atau antarsiswa itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan 

suasana kelas menjadi menyenangkan, siswa dapat melibatkan kemampuannya 

seoptimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula 

terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah kepada meningkatnya 

suatu hasil belajar siswa. 

Paul B. Diendrich dalam Sardiman (2011: 101) menggolongkan kegiatan siswa 

antara lain sebagai berikut: 

(1) Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, memperhatikan 

gambar demonstrasi. 

(2) Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

(3) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan uraian, pidato, percakapan, 

diskusi, musik. 
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(4) Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. 

(5) Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

(6) Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain melakukan percobaan, 

bermain, berkebun. 

(7) Mental activities, sebagai contoh misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan 

soal, menganalisis, mengambil keputusan. 

(8) Emotional activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, 

bergairah, berani, tenang, gugup. 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas belajar adalah 

seluruh kegiatan yang dilakukan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas 

yang dimaksudkan yaitu penekanannya adalah pada siswa, karena dengan adanya 

aktivitas siswa dalam pembelajaran akan tercipta pembelajaran yang aktif. Keaktifan 

siswa dalam pembelajaran merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau 

motivasi dalam belajar.  

Berdasarkan aktivitas siswa yang dijelaskan oleh Paul di atas, aktivitas yang 

diamati dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas, aktivitas yang termasuk 

didalamnya yaitu mendengarkan penjelasan guru, mencatat materi yang diajarkan. 

(2) Keterlibatan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, aktivitas yang termasuk 

didalamnya yaitu sisswa berani memberikan pendapat dan mengajukan pertanyaan 

yang berkaitan dengan materi pelajaran. 

(3) Kerjasama siswa dalam berkelompok untuk memecahkan masalah, aktivitas yang 

termasuk didalamnya yaitu interaksi siswa saat berdiskusi dengan kelompoknya 

untuk memecahkan masalah. 
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(4) Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja, aktivitas yang termasuk 

didalamnya yaitu keberanian siswa untuk maju mengerjakan soal atas kesadaran 

sendiri (tanpa ditunjuk guru). 

2.1.7 Motivasi Belajar 

Motivasi dan belajar adalah dua hal yang saling mempengaruhi. Adanya 

seseorang tekun belajar salah satunya dipengaruhi adanya motivasi, motivasi tersebut 

dapat berasal dari dalam diri sendiri atau dari orang lain. Istilah motivasi berasal dari 

kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, 

yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati 

secara langsung tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa 

rangsangan dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. 

(Uno 2006: 3) 

Merriam- Webster (tt) mendefinisikan motivasi yaitu: 

Motivation is defined as the act or process of motivating, the condition 
of being motivating, a motivating force, stimulus, or influence incentive, 
drive, something (such as a need or desire) that causes a person or 
student to act. 

 

Pendapat Merriam- Webster dapat diartikan bahwa motivasi yaitu tindakan atau proses 

yang memotivasi, keadaan yang memotivasi, gaya yang memotivasi, merangsang atau 

mempengaruhi secara intensif, dorongan sesuatu (seperti kebutuhan atau keinginan) 

yang menyebabkan seseorang atau siswa untuk bertindak. 

Eysenck, dkk dalam Slameto (2010: 170) merumuskan motivasi sebagai suatu 

proses yang menentukan tingkatan kegiatan, intensitas, konsistensi, serta arah umum 

dari tingkah laku manusia, merupakan konsep yang rumit dan berkaitan dengan konsep-

konsep lain seperti minat, konsep diri, sikap, dan sebagainya. 
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Untuk dapat menggali motivasi siswa dalam belajar guru dapat memberikan suatu 

penguatan kepada siswa dalam bentuk pujian atau pemberian hadiah (reward). 

Pemberian penguatan ini hanya sebagai suatu stimulan agar siswa lebih termotivasi 

untuk belajar lebih giat lagi dan berlomba untuk mendapatkan nilai. 

Teori motivasi yang dikemukakan oleh Maslow dalam bahwa tingkah laku 

manusia dibangkitkan dan diarahkan oleh kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kebutuhan-

kebutuhan tersebut yaitu: 

(1) Fisiologis, merupakan kebutuhan manusia yang paling dasar, meliputi kebutuhan 

makanan, pakaian, tempat berlindung. 

(2) Rasa aman, merupakan kebutuhan kepastian keadaan lingkungan yang dapat 

menimbulkan ketenangan, kecemasan atau ketakutan pada diri individu. 

(3) Rasa cinta, merupakan kebutuhan afeksi dan pertalian dengan orang lain. 

(4) Penghargaan, merupakan kebutuhan rasa berguna, penting, dihargai, dikagumi, 

dihormati oleh orang lain. 

(5) Aktualisasi diri, merupakan kebutuhan manusia untuk mengembangkan diri 

sepenuhnya, merealisasikan potensi-potensi yang dimilikinya. 

(6) Mengetahui dan mengerti, merupakan kebutuhan manusia untuk memuaskan rasa 

ingin tahunya, untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan keterangan-

keterangan, dan untuk mengerti sesuatu. 

(7) Estetik, merupakan kebutuhan akan keteraturan, keseimbangan, dan kelengkapan 

dari suatu tindakan. 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang 

sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya ada beberapa 

indikator atau unsur yang mendukung. Indikator motivasi belajar diklasifikasikan 

sebagai berikut: (Uno 2006: 23) 
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(1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

Siswa termotivasi untuk belajar dikarenakan dari dalam dirinya terdapat adanya 

suatu keinginan untuk memperoleh keberhasilan dari apa yang sudah 

dikerjakannya. Misalnya, siswa belajar sangat tekun karena ingin memperoleh nilai 

yang tinggi saat ulangan.  

(2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

Belajar bagi seorang siswa merupakan kewajiban, untuk itu harus ada dorongan 

untuk melakukannya. Ketika siswa telah temotivasi untuk belajar, maka belajar itu 

akan menjadi sebuah kebutuhan bukan lagi kewajiban. 

(3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

Adanya motivasi siswa dalam belajar disebabkan karena ada suatu harapan dan 

cita-cita masa depan yang ingin diraihnya. 

(4) Adanya penghargaan dalam belajar 

Siswa dalam melakukan sesuatu ingin mendapatkan suatu pengakuan dalam bentuk 

penghargaan. Misalnya, ketika siswa berhasil mengerjakan soal dengan benar akan 

merasa sangat bangga apabila mendapat pujian dari guru dan teman-temannya dan 

itu akan membuat siswa termotivasi untuk lebih tekun belajar. 

(5) Adanya keinginan yang menarik dalam belajar 

Ketika siswa menemukan sesuatu yang dianggap menarik untuk dipelajari maka 

akan timbul motivasi dari dalam dirinya untuk mempelajari sesuatu tersebut. 

(6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif 

Lingkungan belajar juga mempengaruhi siswa dalam menyerap ilmu yang 

diajarkan. Lingkungan belajar yang kondusif merupakan salah satu factor yang 

dapat menjadikan siswa termotivasi untuk belajar. 
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Sehubungan dengan pemeliharaan dan peningkatan motivasi siswa DeCecco & 

Grawford dalam Slameto (2010: 175) mengajukan 4 fungsi pengajar, yaitu: 

(1) Menggairahkan siswa 

Dalam kegiatan rutin di kelas sehari-hari pengajar harus berusaha menghindari hal-

hal yang monoton dan membosankan. Guru harus memelihara minat siswa dalam 

belajar, yaitu dengan memberikan kebebasan tertentu untuk berpindah dari satu 

aspek ke lain aspek pelajaran dalam situasi belajar. 

(2) Memberikan harapan realistis 

Guru harus memelihara harapan-harapan siswa yang realistis, dan memodifikasi 

harapan-harapan yang kurang atau tidak realistis. Guru dalam hal ini perlu memiliki 

pengetahuan yang cukup mengenai keberhasilan atau kegagalan akademis siswa 

pada masa lalu. 

(3) Memberikan insentif 

Bila siswa mengalami keberhasilan, guru diharapkan memberikan hadiah pada 

siswa (dapat berupa pujian) atas keberhasilannya agar siswa terdorong untuk 

melakukan usaha lebih lanjut untuk mencapai tujuan-tujuan pengajaran. 

(4) Mengarahkan 

Guru juga harus mengarahkan tingkah laku siswa dengan cara menunjukan pada 

siswa hal-hal yang dilakukan secara tidak benar dan meminta pada mereka 

melakukan sebaik-baiknya. 

Menurut Mulyasa (2009: 196) cara yang dapat dilakukan guru untuk membangkitkan 

motivasi belajar siswa yaitu: 

(1) Kehangatan dan semangat 

Guru hendaknya memiliki sikap yang ramah, penuh semangat, dan hangat dalam 

berinteraksi dengan siswa. Guru jangan merasa dirinya sebagai orang yang serba 
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tahu, tetapi memposisikan diri sebagai orang yang sama-sama belajar kalau perlu 

dalam hal tertentu guru harus siap belajar dari siswanya. 

(2) Membangkitkan rasa ingin tahu 

Untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa, guru dapat melakuakn berbagai 

kegiatan seperti memberikan cerita dan kemudian memberikan kesempatan 

bertanya kepada siswa tentang apa yang telah diceritakan. 

(3) Mengemukakan ide yang bertentangan 

Ide yang bertentangan dapat dikemukakan oleh guru pada semua tingkatan kelas 

yang disesuaikan dengan tingkatan kelasnya masing-masing. 

(4) Memperhatikan minat belajar peserta didik 

Agar proses pembelajaran dapat membangkitkan motivasi belajar maka apa yang 

disajiakn harus sesuai dengan minat siswa. Dalam memperhatikan minat guru juga 

harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti usia, jenis 

kelamin, lingkungan, adat, budaya, dan status sosial ekonomi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar yaitu dorongan  

dalam diri siswa untuk berbuat dan melakukan perubahan tingkah laku sehingga tujuan 

yang diinginkan dapat tercapai. Dalam penelitian ini, indikator motivasi yang digunakan 

menurut Sardiman (2011: 83) meliputi: 

(1) Tekun menghadapi tugas. 

Seorang siswa dikatakan tekun apabila ia dapat bekerja terus-menerus dalam waktu 

yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. 

(2) Ulet menghadapi kesulitan. 

Siswa menunjukkan keuletannya apabila setiap kesulitan dihadapinya dengan tidak 

mudah putus asa  dan tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya. 

(3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 
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Siswa menunjukkan kemauan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan 

yang belunm tentu disenangi oleh orang lain. 

(4) Lebih senang bekerja mandiri. 

Dalam menghadapi sebuah persoalan, siswa lebih senang bekerja mandiri dengan 

kemampuan yang dimilikinya. 

(5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. 

Siswa merasa bosan dengan hal-hal yang sifatnya berulang-ulang begitu saja 

sehingga kurang memunculkan kreatifitas siswa. 

(6) Dapat mempertahankan pendapatnya. 

Ketika siswa sudah merasa yakin terhadap apa yang dikehendakinya, dia akan 

mempertahankan keyakinan tersebut. 

(7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. 

Setelah merasa yakin terhadap sesuatu dan mempertahankannya, maka siswa juga 

tidak akan mudah melepaskan hal-hal yang diyakini itu. 

(8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

Siswa dikatakan termotivasi dalam belajar apabila dia selalu mencari dan 

memecahkan masalah soal-soal yang tidak semua siswa melakukannya. 

2.1.8 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar (Anni dkk 2006: 5).Seorang siswa dikatakan telah belajar, 

jika ada perubahan tingkah laku yang menetap dalam dirinya.Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa perubahan tingkah laku pada siswa tersebut merupakan hasil dari 

belajar. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa hasil belajar yang diperoleh 

siswa merupakan pedoman bagi guru untuk mengetahui sejauh mana siswa mengetahui 
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dan menguasai materi yang diajarkan. Hal ini berarti hasil belajar tidak akan terlepas 

dari pembelajaran yang diberikan guru, namun untuk mengetahui hasil belajar 

diperlukan evaluasi. Dengan mengadakan evaluasi, guru akan mengetahui kebaikan dan 

kekurangan usaha sebagai pengajar yang dapat digunakan di masa yang akan datang, 

dengan anggapan bahwa keberhasilan sekarang juga akan memberikan hasil yang baik 

bagi siswa-siswa di kemudian hari.  

Benyamin S. Bloom dalam Rifa’i (2009: 86-89) menyampaikan tiga taksonomi 

yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: 

(1) Ranah kognitif  

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan, dan 

kemahiran intelektual.Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintetis, dan penilaian. 

(2) Ranah afektif 

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Kategori tujuan 

peserta didikan afektif adalah penerimaan, penanggapan, penilaian, 

pengorganisasian, dan pembenukan pola hidup. 

(3) Ranah psikomotorik 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti ketrampilan 

motorik dan saraf, manipulasi objek, dan koordinasi saraf. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil usaha 

yang diperoleh siswa melalui belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan dan diukur melalui tes hasil belajar berupa nilai hasil belajar siswa. Dalam 

penelitian ini hasil belajar siswa difokuskan pada kemampuan kognitif siswa dengan 

pemberian tes formatif I pada siklus I dan tes formatif II pada siklus II. Sementara untuk 
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kemampuan afektif dan psikomotor dapat diketahui melalui pengamatan aktivitas 

belajar siswa dan hasil pengisian angket motivasi belajar. 

2.1.9 Matematika Sekolah Dasar 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang harus diberikan kepada 

setiap siswa. Matematika juga diajarkan pada semua jenjang sekolah salah satunya di 

Sekolah Dasar. Dalam sub bab ini akan dibahas tentang hakikat matematika dan materi 

pecahan. Berikut paparan selengkapnya. 

2.1.9.1 Hakikat Matematika 

Matematika mengkaji benda abstrak yang disusun dalam suatu sistem aksiomatis 

dengan menggunakan simbol (lambang) dan penalaran deduktif. (Sutawija dalam 

Aisyah dkk 2007: 1). Menurut Hudoyo dalam Aisyah dkk (2007: 1), matematika 

berkenaan dengan ide-ide (gagasan-gagasan), aturan-aturan, dan hubungan-hubungan 

yang diatur secara logis, sehingga matematika berkaitan dengan konsep-konsep abstrak. 

Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Matematika adalah ilmu 

yang berkaitan dengan konsep-konsep abstrak yang diatur secara logis dan menjadi 

dasar dari berbagai disiplin ilmu. Matematika juga merupakan suatu mata pelajaran 

umum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, matematika 

penting diberikan sejak dini khususnya pada siswa SD. 

2.1.9.2 Pecahan  

Dalam pelajaran matematika yang diajarkan di Sekolah Dasar salah satu materi 

yang diberikan yaitu Pecahan. Macam-macam pecahan menurut Karim dkk (2005: 6.6): 

(1) Pecahan murni atau sejati 
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Pecahan murni atau pecahan  sejati adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil 

dari penyebutnya dan pecahan itu tidak dapat disederhanakan lagi, contoh , , ,  

dan seterusnya. 

(2) Pecahan campuran 

Pecahan campuran, yaitu pecahan yang terdiri dari campuran bilangan bulat dengan 

bilangan pecahan murni/sejati, misal 1 , 2 , -5  atau dapat juga ditulis , , . 

2.1.9.2.1 Materi Penjumlahan Pecahan 

Pada materi ini akan dibahas dua pokok bahasan yaitu menjumlahkan dua 

pecahan berpenyebut sama dan menjumlahkan dua pecahan berpenyebut tidak sama. 

(1) Menjumlahkan Dua Pecahan Berpenyebut Sama 

Aturan penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama yaitu dengan menjumlahkan 

pembilang-pembilangnya sedangkan penyebutnya tidak dijumlahkan. 

2
7

 
3
7

 ··· 

2
7  

3
7

2  3
7  

5
7 

Jadi,    

(2) Menjumlahkan Dua Pecahan Berpenyebut Tidak Sama 

Aturan penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama yaitu: 

1) Samakan penyebut dengan mencari KPK kedua bilangan (mencari bentuk 

pecahan yang senilai). 

2) Jumlahkan pecahan baru seperti pada penjumlahan berpenyebut sama. 

3
5

 
2
7

 ··· 
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Penyebut kedua pecahan adalah 5 dan 7 dengan KPK 35, maka: 

3
5  

2
7  

3  7
5  7  

2  5
7  5   

21
35  

10
35   

31
35 

Jadi,     

(3) Masalah Sehari-hari yang Berkaitan dengan Penjumlahan Pecahan 

Dalam materi penjumlahan pecahan yang diajarkan juga berkaitan dengan masalah 

sehari-hari yang dialami siswa, misalnya: 

Bu Harti akan membuat roti. Awalnya ia membeli kg tepung terigu. Ternyata 

tepung terigu yang ia beli kurang, lalu ia membeli lagi kg tepung terigu. Berapa 

kg tepung terigu yang dibeli oleh Bu Harti? 

Diketahui : Tepung terigu pembelian pertama = kg 

Tepung terigu pembelian kedua = kg 

Ditanya : Berapa kg tepung terigu yang dibeli Bu Harti? 

Jawab :      

Jadi, jumlah tepung terigu yang dibeli Bu Harti adalah  kg. 

2.1.9.1.2 Materi Pengurangan Pecahan 

Dalam materi pengurangan pecahan akan diajarkan dua pokok bahasan yaitu 

mengurangkan pecahan berpenyebut sama dan mengurangkan pecahan berpenyebut 

tidak sama. 

(1) Mengurangkan Dua Pecahan Berpenyebut Sama 
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Aturan pengurangan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan mengurangkan 

pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tidak dikurangkan. 

5
8  

3
8   ··· 

5
8

 
3
8

  
5  3

8
 
2
8

  
1
4

 

Jadi,     

(2) Mengurangkan Dua Pecahan Berpenyebut Tidak Sama 

Aturan pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama yaitu: 

1) Samakan penyebut dengan mencari KPK kedua bilangan (mencari bentuk 

pecahan yang senilai). 

2) Kurangkan pecahan baru seperti pada pengurangan berpenyebut sama. 

5
6

1
4

··· 

Penyebut kedua pecahan adalah 6 dan 4 dengan KPK yaitu 12. 

5
6  

1
4   

5  2
6 2  

1  3 
4  3  

10
12  

3
12   

7
12 

Jadi,    

(3) Masalah Sehari-hari yang Berkaitan dengan Pengurangan Pecahan 

Pada materi pengurangan pecahan ini diajarkan juga tentang masalah sehari-hari 

yang dialami siswa berkaitan dengan pengurangan pecahan, misalnya:  
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Pak Dodi mempunyai tanah sejumlah petak. Tanah tersebut akan ditanami 

jagung dan ketela pohon. Sebanyak petaktanah akan ditanami jagung. Berapa 

petak bagian tanah yang akan ditanami ketela pohon? 

Diketahui : Jumlah tanah Pak Dodi   = petak 

banyaknya tanah yang ditanami jagung = petak 

Ditanya : Berapa petak bagian tanah yang ditanami ketela pohon? 

Jawab :       

Jadi, luas tanah yang ditanami ketela pohon adalah  petak. 

2.1.10 Metode Pembelajaran 

Dalam sub bab ini akan dibahas tentang pengertian metode pembelajaran dan 

pemecahan masalah dalam Matematika. Berikut paparan selengkapnya. 

2.1.10.1 Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode merupakan komponen penting dalam proses belajar mengajar. Adanya 

metode dapat memberikan rambu-rambu agar apa yang diajarkan dapat tersampaikan 

dengan baik. Menurut T. Raka Joni dalam Abimanyu dkk (2008: 2.5), mengartikan 

metode sebagai cara kerja yang bersifat relatif umum yang sesuai untuk mencapai 

tujuan tertentu. Sedangkan menurut Hamdani (2011: 80) metode pembelajaran adalah 

cara yang digunakan guru untuk menyampaikan pelajaran kepada siswa. Karena 

penyampaian itu berlangsung dalam interaksi edukatif, metode pembelajaran dapat 

diartikan sebagai cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan 

dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran yaitu suatu 

cara atau langkah-langkah yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran agar 

tujuan dari apa yang dipelajari dapat tercapai. Metode dapat disebut juga sebagai suatu 

pedoman mengajar yang bersifat teoritis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode pemecahan masalah yang merupakan suatu metode pembelajaran yang 

digunakan untuk memudahkan siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. 

2.1.10.2 Pemecahan Masalah dalam Matematika 

Kata “masalah“ memiliki arti yang sangat komprehensif. Masalah hampir selalu 

ada dalam kehidupan sehari-hari. Jika sesuatu merupakan masalah bagi kita maka kita 

akan berusaha sesuatu tadi menjadi bukan masalah bagi kita. Masalah timbul dari situasi 

yang tidak diharapkan terjadi. Suatu situasi dianggap suatu masalah bagi seseorang 

apabila dipenuhi kondisi-kondisi: 

(1) Seseorang tidak siap dengan prosedur untuk mencari penyelesaiannya 

(2) Seseorang menerimanya sebagai tantangan dan menyusun suatu tindakan untuk 

menemukan penyelesaiannya. 

Masalah bersifat relatif, artinya masalah bagi seseorang pada suatu saat belum 

tentu merupakan masalah bagi orang lain pada saat itu atau bahkan bagi orang itu 

sendiri beberapa saat kemudian. Masalah Matematika diklasifikasikan menjadi dua, 

yaitu sebagai berikut: (Sukirman dkk 2005: 10.5-6) 

(1) Masalah penemuan 

Menunjukkan gambar, menentukan hasil perhitungan, mengidentifikasi, dan 

sebagainya suatu objek tertentu yang tidak diketahui.Tujuan masalah penemuan 

adalah menemukan suatu objek yang tidak diketahuai dalam suatu masalah, yang 

memenuhi kondisi masalah tersebut. 

(2) Masalah pembuktian 
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Memutuskan apakah pernyataan tertentu benar atau salah dengan membuktikan 

langsung atau membuktikan kebalikannya.Tujuan masalah pembuktian adalah 

memutuskan benar ataukah salah terhadap suatu pernyataan.Karena itu masalah 

pembuktian menurut adanya alasan-alasan yang kuat pada keputusan yang 

diberikan. 

Menurut Hudojo (1988) dalam Aisyah dkk (2007: 5.3), pemecahan masalahpada 

dasarnya adalah proses yang oleh ditempuh seseorang untuk menyelesaikan masalah 

yang dihadapinya sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah baginya. Menurut 

Polya dalam Muhsetyo dkk (2009: 1.20) pemecahan masalah merupakan realisasi dari 

keinginan meningkatkan pembelajaran matematika sehingga peserta didik mempunyai 

pandangan atau wawasan yang luas dan mendalam ketika menghadapi suatu masalah. 

Menurut Barb dan Quinn (2010) pemecahan masalah adalah sebagai berikut: 

Problem solving should not be simplified by reducing it to simply 
answering a mathematical question. Problem solving is a way of 
thingking it requires reconsidering what is learned and using it in all 
mathematical activities. 

 

Pendapat Barb dan Quinn dapat diartikan bahwa pemecahan masalah seharusnya tidak 

disederhanakan dengan menguranginya untuk memudahkan menjawab suatu pertanyaan 

matematika. Pemecahan masalah adalah suatu cara berpikir yang memerlukan 

pertimbangan kembali terhadap apa yang telah di pelajari dan menggunakannya dalam 

semua kegiatan matematika. 

2.1.11 Metode Pemecahan Masalah 

Dalam sub bab ini akan dibahas tentang pengertian metode pemecahan masalah, 

keunggulan metode pemecahan masalah, keuntungan metode pemecahan masalah, 

kelemahan metode pemecahan masalah, langkah-langkah metode pemecahan masalah. 

Berikut paparan selengkapnya. 
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2.1.11.1 Pengertian Metode Pemecahan Masalah 

Dengan pengertian metode pembelajaran dan pemecahan masalah diatas dapat 

disimpulkan bahwa metode pemecahan masalah adalah suatu cara menyajikan pelajaran 

dengan mendorong siswa untuk mencari dan memecahkan suatu masalah atau persoalan 

dalam rangka pencapaian tujuan belajar (Hamdani, 2011:84).Metode pemecahan 

masalah (problem solving) merupakan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan 

jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik masalah pribadi maupun 

masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Metode 

pemecahan masalah juga digunakan untuk memudahkan siswa dalam menyelesaikan 

masalah dengan langkah-langkah penyelesaian yang sitematis. 

Untuk memecahkan suatu masalah, John Dewey dalam Hamdani (2011:85) 

mengemukakan sebagai berikut: 

(1) Mengemukakan persoalan atau masalah. Guru menghadapkan masalah yang akan 

dipecahkan kepada siswa. 

(2) Memperjelas persoalan atau masalah. Masalah tersebut dirumuskan oleh guru 

bersama siswa. 

(3) Siswa bersama guru mencari kemungkinan-kemungkinan yang akan dilaksanakan 

dalam pecahan masalah. 

(4) Mencobakan kemungkinan yang dianggap menguntungkan. Guru menetapkan cara 

pemecahan masalah yang dianggap paling tepat. 

(5) Penilaian cara yang ditempuh dinilai, apakah dapat mendatangkan hasil yang 

diharapkan. 

 

2.1.11.2 Keunggulan Metode Pemecahan Masalah 
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Keunggulan metode pemecahan masalah adalah sebagai berikut: (Hamdani, 

2011: 84) 

(1) Melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. 

Dengan menerapkan metode pemecahan masalah siswa akan dilatih untuk 

merancang langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

(2) Berpikir dan bertindak kreatif. 

Dalam merancang atau mendesain cara-cara dalam menyelesaikan masalah tersebut 

siswa dituntut untuk berpikir dan bertindak kreatif. 

(3) Memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. 

Langkah-langkah yang dirancang disesuaikan dengan kebutuhan dalam 

menghadapi permasalahan yang ada agar dapat diselesaikan dengan baik. 

(4) Mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. 

Dengan menerapkan metode pemecahan masalah siswa dilatih untuk 

mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan terhadap permasalahan yang 

dihadapi. 

(5) Menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. 

Ketika masalah yang diamati telah diidentifikasi maka siswa dilatih untuk 

menafsirkan masalah yang ditemukan tersebut dan mengevaluasinya.  

(6) Merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah 

yang dihadapi dengan tepat. 

Dalam metode pemecahan masalah siswa dirangsang untuk berpikir menyelesaikan 

suatu masalah dengan langkah-langkah yang tepat. 

(7) Dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan. 

Metode pemecahan masalah yang diajarkan di sekolah akan dapat diterapkan siswa 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan sejalan dengan tujuan yang diharapkan.   
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2.1.11.3 Keuntungan Metode Pemecahan Masalah 

Keuntungan metode pemecahan masalah adalah sebagai berikut: 

(1) Melatih siswa untuk menghadapi problema atau situasi yang timbul secara spontan. 

(2) Siswa menjadi aktif dan berinisiatif serta bertanggung jawab. 

(3) Pendidikan di sekolah relevan dengan kehidupan. 

2.1.11.4 Kelemahan Metode Pemecahan Masalah 

Kelemahan metode pemecahan masalah adalah sebagai berikut: 

(1) Memerlukan waktu yang lama, artinya memerlukan alokasi waktu yang lebih 

panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. 

(2) Siswa yang pasif dan malas akan tertinggal. 

(3) Sukar sekali untuk mengorganisasikan bahan pelajaran. 

2.1.11.5 Langkah-langkah Metode Pemecahan Masalah 

Langkah-langkah pemecahan masalah yang diusulkan oleh Polya dalam Aisyah 

dkk (2007: 5.20) 

(1) Memahami masalah 

Pada tahap ini kegiatan pemecahan masalah diarahkan untuk membantu 

siswa menetapkan apa yang diketahui pada permasalahan dan apa yang ditanyakan. 

Beberapa pertanyaan perlu dimunculkan kepada siswa untuk membantunya dalam 

memahami masalah. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain: 

1) Apakah yang diketahui dari soal? 

2) Apakah yang ditanyakan soal? 

3) Apa saja informasi yang diperlukan? 

4) Bagaimana akan menyelesaikan soal? 

(2) Membuat rencana untuk menyelesaikan masalah 
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Dalam perencanaan pemecahan masalah, siswa diarahkan untuk dapat 

mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan masalah yang sesuai untuk 

menyelesaikan masalah. Dalam mengidentifikasi strategi-strategi yang perlu 

diperhatikan adalah apakah strategi tersebut berkaitan dengan permasalahan yang 

akan dipecahkan. 

(3) Melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah kedua (melaksanakan 

penyelesaian soal) 

Jika siswa telah memahami permasalahan dengan baik dan sudah 

menentukan strategi pemecahannya, langkah selanjutnya adalah melaksanakan 

penyelesaian soal sesuai apa yang telah direncanakan. Kemampuan siswa dalam 

memahami substansi dan keterampilan siswa dalam menghitung akan sangat 

membantu siswa untuk melaksanakan tahap ini. 

(4) Memeriksa ulang jawaban yang diperoleh 

Langkah ini merupakan langkah terakhir dan penting dilakukan untuk 

mengecek apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak 

terjadi kontradiksi dengan yang ditanya. 

Ada empat langkah yang dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan tahap ini, 

yaitu: 

1) Mencocokan hasil yang diperoleh dengan hal yang ditanyakan 

2) Menginterpretasikan jawaban yang diperoleh 

3) Mengidentifikasi adakah cara lain untuk mendapatkan penyelesaian masalah 

4) Mengidentifikasi adakah jawaban atau hasil lain yang memenuhi 

 

2.1.12 Penerapan Metode Pemecahan Masalah dalam pembelajaran Pecahan 



37 
 

 
 

Dalam pembelajaran Matematika materi Pecahan, penerapan metode pemecahan 

masalah dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang diajukan menurut Polya dalam 

Aisyah dkk (2007: 5.20). Penerapan metode pemecahan masalah dalam pembelajaran 

dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Guru mengajukan permasalahan mengenai penjumlahan dan pengurangan 

pecahan. Dari permasalahan tersebut siswa disuruh untuk memahami dan 

menganalisis apa saja yang diketahui dari soal atau permasalahan yang diajukan, 

apa yang ditanyakan dari soal, informasi apa saja yang diperlukan, bagaimana 

cara yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan atau soal tersebut. 

(2) Langkah selanjutnya yaitu membuat rencana untuk menyelesaikan soal. Disini 

peran guru hanya sebagai pembimbing saja. Dengan menggunakan media 

pembelajaran yang telah disiapkan yaitu kertas warna sebagai model pecahan guru 

memberikan rambu-rambu cara penyelesaian dari soal tersebut agar siswa lebih 

memahami cara apa yang akan dilakukan terlebih dulu. 

(3) Setelah siswa mulai memahami permasalahan dengan baik dan sudah menemukan 

langkah-langkah penyelesaian yang tepat, selanjutnya siswa menyelesaikan soal 

dengan langkah-langkah yang telah direncanakan. 

(4) Langkah yang terakhir yaitu memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Dalam hal 

ini guru dan siswa memeriksa jawaban bersama-sama. Langkah pertama yaitu 

mencocokkan hasil yang diperoleh dengan hal yang ditanyakan dalam soal, dalam 

mencocokkan hasil guru menggunakan media kertas warna lagi agar hasilnya 

lebih mudah didapat dan siswa lebih paham. Setelah itu siswa 

menginterpretasikan jawaban yang diperolehnya. Setelah selesai dengan jawaban 

yang diperoleh kemudian guru menyuruh siswa mengidentifikasi apakah ada cara 

lain untuk mendapatkan penyelesaian masalah dari soal atau apakah ada jawaban 
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lain yang memenuhi. Jika ada, siswa disuruh maju menyelesaikan soal dengan 

cara lain tersebut. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Suheni (2010) 

yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Materi Pokok Soal Cerita 

Hitung Campuran dengan Metode Pemecahan Masalah di SD Negeri Ciawi Banjarharja 

Brebes” diperoleh hasil pada siklus I aktivitas siswa sebesar 42,8%, aktivitas guru 

sebesar 68,75%, dan rata-rata hasil belajar siswa sebesar 69,92%. Karena hasilnya 

masih belum meningkat dan memenuhi indikator yang diharapkan maka dilanjutkan 

pada siklus II dengan hasil aktivitas belajar siswa 75%, aktivitas guru sebesar 87,5%, 

dan rata-rata hasil belajar siswa sebesar 84,75% dengan ketuntasan klasikalnya yang 

meningkat sebesar 29,17% dari 62,5% pada siklus I menjadi 91,67% pada siklus II. 

Hasil penelitian tindakan kelas lainnya dilakukan oleh Narenday (2009) yang 

berjudul “Peningkatan Pembelajaran Siswa Kelas III SDN Kaliwadas 03 Materi Pokok 

Soal Cerita memuat Pengerjaan Hitung Campuran dengan Metode Pemecahan Masalah” 

diperoleh hasil pada siklus I prosentase aktivitas belajar siswa rata-rata 40 dengan 

kriteria kurang baik, skor rata-rata aktivitas guru sebesar 2,88, dan rata-rata hasil belajar 

siswa sebesar 63,76 dengan ketuntasan 72%. Karena hasilnya masih belum memenuhi 

indikator dan belum meningkat maka dilanjutkan pada siklus II dengan hasil rata-rata 

aktivitas guru sebesar 4,38 dan hasil belajar siswa 86,64 dengan ketuntasan 96%. 

Dari hasil dua penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan metode pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika dapat 

meningkatkan aktivitas siswa, aktivitas guru, dan hasil belajar siswa. Dalam penelitian 
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diatas, kedua peneliti menggunakan metode pemecahan masalah pada materi soal hitung 

campuran, sementara dalam penelitian ini, peneliti memilih materi pecahan pada siswa 

kelas IV dalam bentuk soal cerita dan variabel yang diteliti yaitu aktivitas, motivasi dan 

hasil belajar siswa yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Gumayun 01 Kabupaten 

Tegal. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Salah satu pelajaran yang diajarkan di Sekolah Dasar yaitu matematika. 

Matematika merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji struktur yang bersifat 

abstrak. Hal ini menyebabkan siswa SD yang masih berpikir dalam tahap operasional 

kongkret sulit memahami materi pelajaran yang diajarkan. Pecahan merupakan salah 

satu materi yang dianggap sulit oleh siswa, terutama pada soal yang bentuknya cerita. 

Permasalahan dalam pembelajaran matematika terutama materi pecahan di SD Negeri 

Gumayun 01 dapat dilihat dari data nilai ulangan harian, dalam data tersebut banyak 

siswa yang memperoleh nilai dibawah kriteria ketuntasan maksimal. Melalui 

pengamatan yang dilakukan ketika pembelajaran, motivasi siswa dalam menerima 

pelajaran pun belum terlihat, banyak siswa yang kurang memperhatikan penjelasan guru 

dan beberapa siswa juga tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR). Selama ini 

pembelajaran yang dilakukan guru hanya menggunakan metode yang bersifat 

konvensional, guru kurang mengaitkan materi yang dipelajari dengan permasalahan 

yang ada di dunia nyata, hal itu menyebabkan siswa tidak dilibatkan secara aktif dalam 

pembelajaran sehingga siswa tidak dapat menyusun pengetahuannya sendiri. Dalam 

memberikan suatu permasalahan, guru juga tidak memberikan langkah-langkah yang 

dapat memudahkan siswa dalam menyelesaikan permaslahan tersebut. Guru juga kurang 
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memotivasi siswa dengan tidak memberikan penghargaan kepada siswa yang dapat 

mengerjakan soal dengan benar sehingga menyebabkan motivasi belajar siswa rendah 

yang berdampak pada rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa. Peran guru juga 

hanya sebagai pusat pembelajaran (teacher centered) saja, semua aktivitas pembelajaran 

hanya difokuskan pada guru. 

Kekurangan dalam proses pembelajaran tersebut dapat diatasi dengan suatu 

metode pembelajaran yang dapat dijadikan salah satu alternatif dalam membelajarkan 

materi pelajaran matematika yang bersifat abstrak dengan karakteristik siswa SD yang 

masih berpikir konkret. Metode yang akan diterapkan yaitu metode pemecahan masalah. 

Dalam metode ini akan diajarkan langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan khususnya pada soal cerita. . Pada setiap langkahnya siswa akan dilatih 

untuk dapat lebih berpikir kreatif dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara 

yang tepat. Peran guru juga hanya sebagai fasilitator dan pembimbing bagi siswa, 

karena siswa lah yang dituntut aktif dalam pembelajaran.  

Melalui metode pemecahan masalah yang diajarkan guru, diharapkan siswa 

dapat lebih berpikir kreatif dalam menyelesaikan suatu persoalan dan akan lebih aktif 

dalam kegiatan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dunia nyata. Siswa 

diberi kesempatan untuk lebih membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan 

berkelompok dalam pemecahan masalah sehingga diharapkan siswa lebih termotivasi 

untuk belajar dan hasil belajarnya pun dapat meningkat. Performansi guru juga 

diharapkan dapat meningkat karena dengan penerapan metode ini guru tidak hanya 

berperan sebagai pusat pembelajaran tetapi juga sebagai fasilitator dan pembimbing 

bagi siswa. 

 

 
Permasalahan

 
Proses 

Tindakan 

 
Proses 

Hasil 

 
Adanya 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir, maka diajukan hipotesis tindakan dengan 

menggunakan metode pemecahan masalah sebagai berikut: 

(1) Melalui penerapan metode pemecahan masalah, performansi guru dalam proses 

pembelajaran dapat meningkat. 

(2) Melalui penerapan metode pemecahan masalah, aktivitas belajar siswa kelas IV SD 

Negeri Gumayun 01 Kabupaten Tegal dapat meningkat. 

(3) Melalui penerapan metode pemecahan masalah, motivasi belajar siswa kelas IV SD 

Negeri Gumayun 01 Kabupaten Tegal dapat meningkat. 

(4) Melalui penerapan metode pemecahan masalah, hasil belajar siswa kelas IV SD 

Negeri Gumayun 01 Kabupaten Tegal dapat meningkat. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus. Siklus Idan II terdiri 

dari 2 kali pertemuan, pertemuan pertama dan kedua terdiri dari 2 jam pelajaran. 

Pertemuan pertama dan kedua digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran, sedangkan 

tes formatif dilaksanakan di akhir masing-masing siklus. Setiap siklus melalui 4 tahap, 

yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi seperti yang 

dijelaskan Arikunto, dkk (2008: 17-21) sebagai berikut. 

Tahap 1: Menyusun Rancangan Tindakan  (Planning) 

Dalam tahap ini, peneliti menentukan titik fokus peristiwa yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat sebuah instrumen 

pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta yang terjadi selama tindakan 

berlangsung, sehingga pelaksanaan tindakan kelas yang akan dilakukan terjadi secara 

realistis dan tidak ada yang ditutup-tutupi. 

Tahap 2: Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Tahap ke-2 dari penelitian tindakan yaitu pelaksanaan yang merupakan 

penerapan isi rancangan, yaitu melakukan tindakan di kelas dengan menerapkan metode 

pemecahan masalah dalam pembelajaran Matematika materi Pecahan. 

Tahap 3: Pengamatan (Observing) 

Tahap ke-3 yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh guru mitra. Pada 

tahap ini, sebenarnya sedikit kurang tepat jika dipisahkan dengan pelaksanaan tindakan  
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karena pengamatan harus dilakukan pada waktu tindakan sedang dilakukan. Jadi, 

keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Hal yang menjadi titik utama dalam 

tahap pengamatan yaitu aktivitas siswa, motivasi belajar, dan performansi guru selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

Tahap 4: Refleksi (Reflecting) 

Tahap ke-4 merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah 

dilakukan. Kegiatan refleksi ini sangat tepat dilakukan ketika peneliti sudah selesai 

melakukan tindakan dan mengevaluasi diri. Hasil refleksi selanjutnya menjadi dasar 

pelaksanaan tindakan perbaikan pada siklus berikutnya. Hal yang menjadi titik utama 

dalam kegiatan refleksi yaitu pada aktivitas siswa, motivasi belajar siswa, performansi 

guru, dan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran Matematika menggunakan 

metode pemecahan masalah pada materi Pecahan. 

 

3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

Siklus I terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

dan refleksi. Secara lebih rinci, empat tahap tersebut yaitu sebagai berikut. 

3.2.1 Perencanaan Siklus I 

Siklus pertama dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan, dengan masing-masing 

pertemuan 2 jam pelajaran, pertemuan pertama digunakan untuk pembelajaran dan 

pertemuan kedua digunakan untuk pembelajaran dan tes formatif . Berikut uraian 

kegiatan dalam siklus I: 

3.2.1.1 Perencanaan 

Hal-hal yang dilakukan dalam tahap perencanaan yaitu: 

(1) Mengidentifikasi masalah pembelajaran materi penjumlahan pecahan. 
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(2) Menyusun silabus. 

(3) Menyusun angket motivasi belajar. 

(4) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan materi penjumlahan 

pecahan, yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan penjumlahan 

pecahan berpenyebut tidak sama. 

(5) Menyusun lembar pengamatan. 

(6) Menyusun lembar kegiatan siswa. 

(7) Menyusun soal tes formatif penjumlahan pecahan. 

3.2.1.2 Pelaksanaan 

Hal-hal yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan yaitu: 

(1) Guru membagikan angket kepada siswa. 

(2) Guru menyampaikan materi tentang penjumlahan pecahan. 

(3) Guru menyampaikan langkah-langkah pemecahan masalah untuk menyelesaikan 

soal. 

(4) Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok secara heterogen, tiap kelompok 

terdiri dari 6 atau 7 siswa. 

(5) Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menyelesaikan 

soal dengan menggunakan metode pemecahan masalah. 

(6) Guru memberikan bimbingan pada saat siswa berkelompok mengerjakan soal. 

(7) Masing-masing perwakilan kelompok maju untuk menyelesaikan soal di depan 

kelas. 

(8) Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang berhasil menyelesaikan soal 

dengan benar. 

(9) Siswa dengan guru menyimpulkan materi pelajaran. 
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(10) Siswa mengerjakan tes formatif 

3.2.1.3 Pengamatan 

Sesuai dengan tujuan penelitian, pengamatan difokuskan pada performansi guru, 

aktivitas belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa. 

3.2.1.3.1 Performansi guru  

Performansi guru dalam proses pembelajaran Matematika dengan metode 

pemecahan masalah pada materi Pecahan dengan menggunakan Alat Penilaian 

Kemampuan Guru (APKG). Penilaian terhadap performansi guru menggunakan 

APKG I yaitu untuk menilai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), APKG II 

untuk menilai pelaksanaan pembelajaran. 

3.2.1.3.2 Aktivitas belajar 

Aktivitas belajar siswa dengan penerapan metode pemecahan masalah yang 

meliputi: 

(3) Perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas. 

(4) Keterlibatan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

(5) Kerjasama siswa saat berkelompok untuk memcahkan masalah. 

(6) Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja. 

3.2.1.3.3 Motivasi belajar 

Motivasi siswa dalam proses pembelajaran materi pecahan  dengan 

menggunakan metode pemecahan masalah. Indikator motivasi belajar siswa ini 

meliputi:  

(1) Tekun menghadapi tugas. 

(2) Ulet menghadapi kesulitan. 

(3) Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah. 
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(4) Lebih senang bekerja mandiri. 

(5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. 

(6) Dapat mempertahankan pendapatnya. 

(7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. 

(8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

3.2.1.3.4 Hasil belajar  

Hasil belajar siswa dengan metode pemecahan masalah pada materi pecahan, 

meliputi: 

(1) Nilai rata-rata kelas. 

(2) Banyak siswa yang tuntas belajar, yaitu skor yang dicapai siswa > 70. 

(3) Persentase tuntas belajar secara klasikal. 

3.2.1.4 Refleksi 

Kegiatan refleksi meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Menganalisis data maupun informasi yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan; 

(2)  Menginterpretasi atau memaknai data yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan; 

(3) Memberikan penjelasan terhadap informasi yang diperoleh dari pelaksanaan 

tindakan; 

(4) Kemudian dari data-data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan hasil pelaksanaan 

tindakan, sehingga peneliti dapat menentukan langkah selanjutnya dalam upaya 

menghasilkan perbaikan; 

(5) Merancang tindak lanjut. 

3.2.1 Perencanaan Siklus II 

Siklus kedua dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. dengan masing-masing 

pertemuan 2jam pelajaran, pertemuan pertama digunakan untuk pembelajaran dan 
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pertemuan kedua digunakan untuk pembelajaran dan tes formatif. Berikut uraian 

kegiatan dalam siklus II: 

3.2.2.1 Perencanaan 

Hal-hal yang dilakukan dalam tahap perencanaan yaitu: 

(1) Menyiapkan silabus. 

(2) Menyiapkan angket motivasi belajar. 

(3) Menyiapkanrencana pelaksanaan pembelajaran dengan materi pengurangan 

pecahan, yaitu pengurangan pecahan berpenyebut sama dan pengurangan 

pecahan berpenyebut tidak sama. 

(4) Menyiapkan lembar pengamatan. 

(5) Menyiapkan lembar kegiatan siswa. 

(6) Menyiapkan soal tes formatif pengurangan pecahan. 

3.2.2.2 Pelaksanaan 

Hal-hal yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan yaitu: 

(1) Guru membagikan angket kepada siswa. 

(2) Guru menyampaikan materi tentang pengurangan pecahan. 

(3) Guru memyampaikan langkah-langkah pemecahan masalah untuk 

menyelesaikan soal. 

(4) Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok secara heterogen, tiap kelompok 

terdiri dari 6 atau 7 siswa. 

(5) Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menyelesaikan 

soal dengan menggunakan metode pemecahan masalah. 

(6) Guru memberikan bimbingan pada saat siswa berkelompok mengerjakan soal. 
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(7) Masing-masing perwakilan kelompok maju untuk menyelesaikan soal di depan 

kelas. 

(8) Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang berhasil menyelesaikan soal 

dengan benar. 

(9) Siswa dengan guru menyimpulkan materi pelajaran. 

(10)  Siswa mengerjakan tes formatif. 

3.2.2.3 Pengamatan 

Sesuai dengan tujuan penelitian, pengamatan difokuskan pada performansi guru, 

aktivitas belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa. 

3.2.2.3.1 Performansi guru  

Performansi guru dalam proses pembelajaran Matematika dengan metode 

pemecahan masalah pada materi Pecahan dengan menggunakan Alat Penilaian 

Kemampuan Guru (APKG). Penilaian terhadap performansi guru menggunakan 

APKG I yaitu untuk menilai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), APKG II 

untuk menilai pelaksanaan pembelajaran. 

3.2.2.3.2 Aktivitas belajar 

Aktivitas belajar siswa dengan penerapan metode pemecahan masalah yang 

meliputi: 

(1) Perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas. 

(2) Keterlibatan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

(3) Kerjasama siswa saat berkelompok untuk memcahkan masalah. 

(4) Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja. 

3.2.2.3.3 Motivasi belajar 
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Motivasi siswa dalam proses pembelajaran materi pecahan  dengan 

menggunakan metode pemecahan masalah. Indikator motivasi belajar siswa ini 

meliputi:  

(1) Tekun menghadapi tugas. 

(2) Ulet menghadapi kesulitan. 

(3) Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah. 

(4) Lebih senang bekerja mandiri. 

(5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. 

(6) Dapat mempertahankan pendapatnya. 

(7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. 

(8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

3.2.2.3.4 Hasil belajar 

Hasil belajar siswa dengan metode pemecahan masalah pada materi pecahan, 

meliputi: 

(1) Nilai rata-rata kelas. 

(2) Banyak siswa yang tuntas belajar, yaitu skor yang dicapai siswa > 70. 

(3) Persentase tuntas belajar secara klasikal. 

3.2.1.3 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang dilakukan 

pada siklus II. Selain untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa, analisis juga 

dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses belajar mengajar 

di kelas pada siklus II. Refleksi pada siklus II juga dilakukan untuk mengetahui apakah 

terdapat peningkatan dalam proses pembelajaran yang dilakukan dari siklus I, jika pada 

siklus I terdapat kekurangan dalam proses pembelajaran sehingga indikator keberhasilan 



50 
 

 
 

belum tercapai maka akan dilakukan perbaikan pada siklus II yang meliputi performansi 

guru, aktivitas belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil analisis refleksi pada siklus I dan II terhadap performansi 

guru, aktivitas, motivasi serta hasil belajar siswa peneliti akan menyimpulkan apakah 

hipotesis tindakan akan tercapai atau tidak. Jika aktivitas dan hasil belajar siswa serta 

performansi guru meningkat, yaitu sesuai atau melampaui indikator keberhasilan yang 

ditetapkan, maka penerapan metode pemecahan masalalah pada materi Pecahan dapat 

dikatakan berhasil dalam pembelajaran Matematika di kelas IV SD Negeri Gumayun 01 

Kabupaten Tegal. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD Negeri Gumayun 01 

Kabupaten Tegal tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 38 siswa yang terdiri dari 20 

siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. 

 

3.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian  tindakan  kelas ini  dilaksanakan di SD  Negeri Gumayun 01 

Kabupaten Tegal yang terletak di jalan raya Slawi- Jatibarang Kabupaten Tegal. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu mulai bulan Januari 

sampai bulan Juni tahun 2013. 

 

3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup sumber data, 

jenis data, teknik pengumpulan data, dan alat pengumpul data. 
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3.5.1 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu siswa, 

guru (peneliti), dokumen. 

3.5.1.1 Siswa 

Data yang akan diambil dari siswa berupa data motivasi, aktivitas, dan hasil 

belajar. Motivasi belajar diukur dengan menggunakan angket yang diisi siswa. Aktivitas 

belajar diukur melalui pengamatan oleh guru dengan menggunakan lembar pengamatan. 

Sementara hasil belajar siswa akan diukur menggunakan tes formatif pada akhir setiap 

siklus. 

3.5.1.2 Guru (Peneliti) 

Data yang akan diambil dari guru yaitu data performansi guru yang meliputi 

penyusunan RPP dan pelaksanaan pembelajaran melalui pengamatan selama 

pelaksanaan pembelajaran, dengan menggunakan APKG, baik APKG I untuk menilai 

RPP maupun APKG II untuk menilai pelaksanaan pembelajaran. 

3.5.1.3 Dokumen  

Data dokumen yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data nilai ulangan harian 

siswa kelas IV SD Negeri Gumayun 01Kabupaten Tegal tahun ajaran 2011/2012 

dengan jumlah 24 siswa dan data nilai siswa kelas IV SD Negeri gumayun 01 

Kabupaten Tegal tahun ajaran 2012/2013 dengan jumlah 38 siswa setelah 

menggunakan metode pemecahan masalah. 

3.5.2 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data 

kuantitatif 

3.5.2.1 Data Kualitatif 
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Data kualitatif yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif 

berupa angket motivasi belajar siswa dan data hasil observasi sebagai penilaian oleh 

peneliti mengenai kegiatan pembelajaran. Angket digunakan untuk mengetahui 

motivasi belajar siswa, yang disebarkan kepada semua siswa setelah proses 

pembelajaran. Kegiatan observasi dilakukan untuk mengumpulkan data performansi 

guru dan aktivitas siswa.  

Data performansi guru dapat diambil melalui Alat Penilaian Kemampuan Guru 

(APKG).Penilaian terhadap performansi guru menggunakan APKG I yaitu untuk 

menilai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan APKG II untuk menilai 

pelaksanaan pembelajaran. 

Data aktivitas belajar siswa diperoleh melalui lembar pengamatan yang telah 

disusun. Data aktivitas belajar siswa dinilai dari beberapa aspek yaitu perhatian siswa 

dalam mengikuti pelajaran di kelas, keterlibatan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran, kerjasama siswa dalam berkelompok untuk memecahkan soal, 

keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja. 

3.5.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka.Data kuantitatif yang 

dikumpulkan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu dari hasil tes formatif siswa 

mengenai materi Pecahan pada siklus I dan siklus II. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes, dan 

teknik non tes. 

3.5.3.1 Tes 
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Tes akan digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa setelah dilakukan 

tindakan, baik pada akhir siklus I dan siklus II. Jenis tes yang digunakan yaitu tes 

tertulis dalam bentuk uraian. Tes uraian yang diberikan disesuaikan dengan kisi-kisi 

soal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

3.5.3.2 Non tes  

Selain pengumpulan data dilakukan melalui teknik tes, pengumpulan data juga 

dilakukan melalui teknik non tes yaitu angket motivasi belajar, observasi dan 

dokumentasi. 

3.5.3.2.1 Angket motivasi belajar 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menyiapkan angket motivasi 

belajar. Angket motivasi ini akan diberikan kepada siswa sebelum mulai siklus I dan 

setelah tes formatif pada akhir siklus untuk diisi oleh masing-masing siswa. Dengan 

angket tersebut, data yang dihimpun bersifat informatif dengan atau tanpa penjelasan 

atau interpretasi pendapat, buah pikiran, penilaian, ungkapan perasaan dan lain-lain. 

Indikator angket atau kuisioner dikembangkan dari permasalahan yang ingin digali. 

3.5.3.2.2 Observasi  

Pelaksanaan observasi dilakukan oleh peneliti dan guru mitra pada saat 

pembelajaran berlangsung. Observasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkah laku 

siswa maupun guru selama proses pembelajaran.  

Observasi terhadap siswa dilakukan untuk mengetahui aktivitas belajar siswa 

dan observasi terhadap guru dilakukan untuk mengetahui performansi guru selama 

proses pembelajaran dengan metode pembelajaran pemecahan masalah. Observasi 

guru dilakukan oleh guru mitra dengan menggunakan instrumen berupa Alat Penilaian 
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Kemampuan Guru (APKG) yang terdiri dari APKG I terhadap RPP, APKG II 

terhadap pelaksanaan pembelajaran. 

3.5.3.2.3 Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan sebagai bukti pelaksanaan pembelajaran dalam 

penelitian. Dokumentasi ini berupa daftar nama siswa kelas IV, daftar nilai siswa kelas 

IV, dan foto-foto serta video aktivitas dalam pembelajaran di kelas IV SD Negeri 

Gumayun 01 Kabupaten Tegal. 

3.5.4 Alat Pengumpul Data 

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu soal tes formatif, lembar 

pengamatan, dan angket motivasi belajar. 

3.5.4.1 Soal Tes Formatif 

Soal-soal tes formatif merupakan alat/instrumen untuk mengumpulkan data 

berupa hasil belajar siswa yang dilakukan pada akhir tiap siklus dengan menggunakan 

teknik tes. Pembuatan soal tes formatif berpedoman pada kisi-kisi soal yang disusun 

sebelumnya oleh peneliti. Kisi-kisi, butir-butir soal, dan kunci jawaban terlampir. 

3.5.4.2 Angket motivasi belajar 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menyiapkan angket motivasi 

belajar. Angket motivasi ini akan diberikan kepada siswa pada awal pembelajaran dan 

akhir siklus I dan siklus II untuk diisi oleh masing-masing siswa. 

3.5.4.3 Lembar Pengamatan 

Lembar pengamatan merupakan alat/instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data berupa aktivitas belajar siswa dan performansi guru selama 

pembelajaran berlangsung. Instrumen yang digunakan untuk mengamati aktivitas 

belajar siswa yaitu lembar pengamatan aktivitas siswa. Instrumen untuk mengamati 
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performansi kinerja guru berupa APKG I untuk menilai RPP, dan APKG II untuk 

menilai pelaksanaan pembelajaran. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Berikut teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data hasil 

performansi guru, data aktivitas belajar siswa, data motivasi belajarsiswa, dan data hasil 

belajar siswa. 

3.6.1 Data Performansi Guru 

Untuk mengetahui skor perolehan dari hasil observasi performansi guru yaitu 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

 Na = nilai akhir 

  = nilai rerata kompetensi pedagogik 

  = nilai rerata kompetensi professional 

(Pedoman PPL UNNES 2012: 14) 

3.6.2 Data  Aktivitas belajar 

Untuk mengetahui seberapa besar keaktifan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran Matematika, analisis ini dilakukan berdasarkan data hasil 

pengamatanterhadap aktivitas belajar siswa.Adapun penghitungan persentase 

keaktifan pembelajaran siswa dalam mengikuti proses pembelajaran sebagai berikut: 

P =  x 100 % 
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Keterangan : 

P = prosentase nilai 

a = skor keseluruhan  

N = jumlah siswa 

B = skor maksimal 

(Yonni, dkk 2010: 176)  

Berdasarkan persentase aktivitas tersebut akan didapatkan kriteria sebagai berikut: 

Tabel. 3.1 Kualifikasi Persentase Keaktifan Siswa 

Persentase Kriteria 

75%-100% 
50%-74,99% 
25%-49,99% 
0%-24,99% 

Sangat Tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 

 

(Yonny dkk 2010: 175-6) 

3.6.3 Data Motivasi Belajar 

Pemberian skor untuk lembar angket motivasi belajar siswa menggunakan skala 

sikap yaitu bentuk skala likert. Menurut Sukardi (2008: 147) dalam skala likert 

pernyataan/pertanyaan yang diajukan yaitu pernyataan/pertanyaan positif dan 

pertanyaan/pertanyaan negatif. Skor yang diberikan terhadap penilaian tersebut 

bergantung pada penilai asal penggunaanya konsisten. 

1) Pemberian skor untuk pernyataan positif adalah: 

a = 4 

b = 3 

c = 2 

d = 1 

2) Pemberian skor untuk pernyataan negatif adalah: 
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a = 1 

b = 2 

c = 3 

d = 4 

Pengukuran motivasi siswa didasarkan pada rata-rata skor yang diperoleh siswa dan 

kemudian diambil kesimpulan sesuai dengan kriteria, dengan rumus: 

P =  x 100 % 

Keterangan: 

P = prosentase nilai 

m = skor keseluruhan  

N = jumlah siswa 

B = skor maksimal 

Tabel 3.2 Klasifikasi PersentaseMotivasi Siswa 

Persentase Kriteria 
75%-100% 

50%-74,99% 
25%-49,99 
0%-24,99% 

Sangat tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 

 

(Yonni, dkk 2010: 176-7) 

3.6.4 Data Hasil Belajar 

Untuk menentukan nilai akhir hasil belajar yang diperoleh masing-masing siswa, 

digunakan rumus: 

100 

Keterangan : 

 NA  = Nilai akhir 
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 Sp  = Skor perolehan 

 Sm = Skor maksimal 

 (BSNP 2007: 25) 

Rumus untuk menentukan nilai rata-rata kelas, yaitu: 

 ∑  

Keterangan: 

 = Nilai Rata-rata 

 = Nilai Akhir 

N = Jumlah Siswa    

(Sudjana  2010: 109) 

Rumus untuk menentukan tingkat tuntas belajar klasikal, yaitu: 

  100% 

Keterangan: 

P = Ketuntasan belajar klasikal 

∑  = Jumlah siswa yang tuntas belajar  

∑  = Jumlah siswa 

(Aqib dkk 2010: 41) 

 

3.7 Indikator Keberhasilan 

Penerapan metode pemecahan masalah dikatakan berhasil jika performansi guru, 

aktivitas belajar siswa, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa selama penelitian 

berlangsung telah memenuhi indikator keberhasilan sebagai berikut:  

3.7.1 Performansi guru  
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Performansi kinerja guru minimal 71 (B). 

Tabel 3.3 Patokan penilaian APKG 

Kriteria Nilai 

A 
AB 
B 

BC 
C 

CD 
D 
E 

86-100 
81-85 
71-80 
66-70 
61-65 
56-60 
51-55 
< 51 

  

(Pusat Pengembangan PPL,2012: 14) 

3.7.2 Aktivitas Belajar Siswa  

(1) Perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran meningkat ≥ 75%. 

(2) Keterlibatan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas ≥75%. 

(3) Kerjasama siswa pada saat kerja kelompok meningkat ≥ 75%. 

(4) Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja meningkat ≥ 75%. 

3.7.3 Motivasi Belajar Siswa 

Siswa dikatakan termotivasi jika siswa memiliki keinginan, kemauan belajar, 

dan senang terhadap pelajaran atau adanya peningkatan motivasi siswa dalam 

pembelajaran siklus I ke siklus II sebesar 75%. 

3.7.4 Hasil Belajar Siswa 

(1) Nilai rata-rata kelas ≥ 70 sesuai dengan KKM yang ditentukan oleh sekolah. 

(2) Persentase tuntas klasikal minimal 75% siswa yang memperoleh skor ≥ 70. 

 

 



60 
 

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada siklus I dan II di kelas IV SD 

Negeri Gumayun 01 Kabupaten Tegal menunjukkan adanya peningkatan performansi 

guru, aktivitas belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika materi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penerapan metode 

pemecahan masalah. Hasil penelitian tersebut akan dipaparkan dalam deskripsi data 

pelaksanaan tindakan siklus I dan II. Hasil penelitian pada setiap siklus diuraikan secara 

rinci sebagai berikut: 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Tindakan Siklus I dilaksanakan mulai tanggal 29 April sampai dengan 2 Mei 2013 

pada materi penjumlahan pecahan dengan penerapan metode pemecahan masalah. Siklus 

I pertemuan 1 dilaksanakan pada tanggal 29 April 2013 dengan materi penjumlahan 

pecahan berpenyebut sama dan pertemuan 2 dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2013 

dengan materi penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Dari pelaksanaan tindakan 

siklus I diperoleh deskripsi data hasil performansi guru, aktivitas belajar, motivasi belajar, 

dan hasil belajar siswa. Pengambilan data angket motivasi belajar siswa sebelumnya telah 

dilaksanakan pada tanggal 27 April 2013 dan dilaksanakan lagi setelah akhir siklus I yaitu 

tanggal 3 Mei 2013. Deskripsi data pelaksanaan tindakan siklus I dapat dipaparkan 

sebagai berikut: 
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4.1.1.1 Deskripsi Data Hasil Observasi Proses Pembelajaran 

Deskripsi observasi terhadap proses pembelajaran siklus I meliputi deskripsi data 

hasil pengamatan terhadap performansi guru dan aktivitas belajar siswa. Deskripsi data 

hasil observasi dalam proses pembelajaran siklus I yaitu sebagai berikut: 

4.1.1.1.1 Data Hasil Observasi Performansi Guru 

Pengamatan terhadap performansi guru pada siklus I dalam pembelajaran dengan 

penerapan metode pemecahan maslah dimulai dari kegiatan awal sampai akhir 

pembelajaran pada pertemuan 1 dan 2. Performansi guru dinilai dari aspek kemampuan 

guru dalam membuat RPP dan pelaksanaan pembelajaran dengan metode pemecahan 

masalah. Kemampuan guru dalam membuat RPP dengan penerapan metode pemecahan 

masalah dinilai dengan menggunakan APKG 1, sedangkan proses pembelajarannya 

dinilai dengan menggunakan APKG 2. Berikut merupakan tabel rekap data hasil 

observasi terhadap performansi guru selama siklus I. Selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 32  dan 33 untuk petemuan I dan lampiran 34 dan 35 untuk pertemuan 2. 

Tabel 4.1. Rangkuman Data Hasil Observasi Performansi Guru Siklus I. 

No Alat Penilaian Kemampuan 
Guru (APKG) 

Nilai APKG 
1 2 Ketercapaian 

Siklus I Skor Nilai Skor Nilai
1 Penilaian RPP (APKG 1) 19 79,16 26 81,25 80,55 

2 Penilaian Pelaksanaan 
Pembelajaran (APKG 2) 19 79,16 27 84,37 82,63 

Nilai Akhir Performansi Guru 
1 2 2

3
 81,59 

Kategori  AB 
 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa nilai akhir performansi guru pada 

siklus I sebesar 81,59 dengan kategori AB. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

perolehannilai akhir performansi guru pada siklus I telah mencapai indikator keberhasilan  

yang  ditetapkan,  yaitu  nilai  minimal  71  dengan  kategori  B. 
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4.1.1.1.2 Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Data hasil observasi terhadap aktivitas belajar siswa selama siklus I meliputi 

perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas, keterlibatan siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran, kerjasama siswa dalam berkelompok untuk memecahkan soal, dan 

keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja. Berikut ini merupakan tabel hasil 

observasi aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran dengan penerapan metode 

pemecahan masalah pada siklus I. Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 36 untuk 

pertemuan I dan lampiran 37 untuk pertemuan 2. 

Tabel 4.2. Rangkuman Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

 
 
No 

 
 

Aspek yang 
Diamati 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rata-
rataAs

pek 
Siklus 
I (%) 

 
 

Kriteria 
 

Skor 
 

Persentase 
 

Skor 
 

Persentase 

1 Perhatian siswa 
dalam mengikuti 
pelajaran di kelas. 

 
 

95 

 
 

65,97% 

 
 

92 

 
 

60,52% 

 
 

63,24 

 
 

Tinggi 
2 Keterlibatan 

siswa dalam 
mengikuti proses 
pembelajaran. 

 
 

100 

 
 

69,4% 

 
 

107 

 
 

70,39% 

 
 

69,91 

 
 

Tinggi 

3 Kerjasama siswa 
dalam 
berkelompok 
memecahkan soal. 

 
95 

 
65,97% 

 
105 

 
69,07% 

 
67,52 

 
Tinggi 

4 Keberanian siswa 
dalam 
mempresentasika
n hasil kerja. 

 
 

102 

 
 

70,83% 

 
 

109 

 
 

71,71% 

 
 

71,27 

 
 

Tinggi 

Rata-rata Aktivitas 
Belajar Siswa Siklus 
I(%) 

 
67,98% 

 
Tinggi 

Berdasarkan  Tabel  4.2 dapat diketahui bahwa perolehanrata-rata persentase 

aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran siklus I dengan penerapan metode 

pemecahan masalahsebesar 67,98% dengan tingkat kriteria tinggi. Sementara dalam indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan,aktivitas belajar siswa dinyatakan berhasil jika perolehan 

hasil tiap aspek sekurang-kurangnya 75%.Dengan demikian, pembelajaran Matematika materi 
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Pecahan dengan penerapan metode pemecahan masalah belum dinyatakan berhasil, karena 

masih di bawah indikator keberhasilan. 

Pada pertemuan pertama, perolehan persentase terendah terletak pada aspek  perhatian 

siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas dan kerjasama siswa dalam berkelompok untuk 

memecahkan soal, yaitu hanya sebesar 65,97%. Hal itu dikarenakan siswa masih banyak 

yang tidak memperhatikan penjelasan guru dan siswa masih banyak yang ribut dan 

bermain-main sendiri dengan teman sebangkunya, juga masih ada 5-7 anak yang jalan-

jalan di kelas. Hal ini dikarenakan siswa yang satu masih suka terpengaruh dengan siswa 

lain yang suka bermain-main. Dalam berkelompok siswa juga masih banyak siswa yang 

tidak mau diatur dalam pembagian kelompok, siswa hanya ingin berkelompok dengan 

teman yang sudah akrab saja akibatnya siswa kurang aktif dalam kerja kelompok karena 

tidak dipercaya oleh anggota kelompoknya, siswa yang pandai mendominasi dalam kerja 

kelompok, serta enggan untuk saling berbagi ilmu dengan anggota yang lain. 

Pada pertemuan kedua, terjadi peningkatan pada aspek kerjasama siswa dalam 

berkelompok untuk memecahkan soal sebesar 69,07%, walaupun terjadi penurunan dalam 

aspek perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas dikarenakan masih banyak 

siswa yang kurang memperhatikan penjelasan guru dan masih bermain-main dengan 

teman sebangkunya. Peningkatan pada aspek kerjasama siswa dalam berkelompok untuk 

memcahkan soal dikarenakan siswa sudah mulai bisa diatur dalam berkelompok dan tidak 

memilih-milih teman. 

Secara keseluruhan, aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran dengan 

penerapan metode pemecahan masalah mengalami peningkatan di tiap pertemuan. Hal itu 

dikarenakan selain bimbingan dan perhatian guru secara menyeluruh juga adanya 

motivasi yang diberikan guru, siswa juga sudah lebih memahami pembelajaran 
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Matematika materi Pecahan dengan penerapan metode pemecahan masalah dibandingkan 

dengan pertemuan pertama. 

4.1.1.2 Paparan Hasil Motivasi Belajar Siswa 

Data hasil angket motivasi belajar siswa didapatkan pada saat sebelum 

pelaksanaan siklus dan setelah selesai siklus 1. Pembagian angket sebelum tindakan 

dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013. Pengisian angket pra siklus 

dilakukan untuk mengetahui seberapa tinggi motivasi belajar siswa terhadap mata 

pelajaran Matematika sebelum pelaksanaan tindakan pembelajaran. Angket berupa 

angket tertutup dalam bentuk pilihan ganda. Pertanyaan dalam angket digali dari 

indikator-indikator yang disampaikan oleh Sardiman, yang meliputi tekun menghadapi 

tugas, ulet menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam 

masalah, lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, dapat 

mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, senang 

mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Angket terdiri dari 20 butir pertanyaan, 

dalam bentuk pilihan ganda. Terdapat 4 alternatif pada masing-masing butir. Nilai 

tertinggi alternatif jawaban ialah 4, sedangkan nilai terendah opsi jawaban ialah 1. Total 

skor perolehan siswa selanjutnya dianalisis untuk mengetahui respon siswa secara 

klasikal.  

Pengisian angket ke-2 dilaksanakan setelah pelaksanaan siklus 1, yaitu pada hari 

Jum’at, tanggal 3 Mei 2013. Hal ini dilaksanakan untuk mengukur motivasi belajar 

siswa setelah diadakannya tindakan (siklus I) dengan menggunakan metode pemecahan 

masalah. Data hasil rangkuman angket motivasi belajar siswa pra siklus dan siklus I 

dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 Rekap Hasil Angket Motivasi Belajar Pra Tindakan dan Siklus I 
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Indikator Item 
soal 

Pra tindakan Siklus I 
Skor 

peroleh-
an 

Nilai Rata-
rata 

Skor 
peroleh-

an 
Nilai Rata-

rata 

Tekun menghadapi 
tugas 
 

1 136 94,44 
62,72 

140 97,22 
69,20 15 75 52,08 94 65,27 

17 60 41,66 65 45,13 
Ulet menghadapi 
kesulitan 
 

2 127 88,19 
88,65 

128 88,88 
91,42 13 124 86,11 130 90,27 

20 132 91,66 137 95,13 
Menunjukkan minat 
terhadap macam-macam 
masalah 
 

11 122 84,72 
69,44 

124 86,11 
70,83 

16 78 54,16 80 55,55 
Lebih senang bekerja 
mandiri 
 

3 135 93,75 77,43 137 95,13 79,50 
9 88 61,11 92 63,88 

Cepat bosan pada tugas-
tugas rutin 
 

5 134 93,05 
88,88 

132 91,66 
92,12 6 125 86,80 134 93,05 

19 125 86,80 132 91,66 
Dapat mempertahankan 
pendapatnya 
 

7 120 83,33 63,54 120 83,33 64,23 
14 63 43,75 65 45,13 

Tidak mudah 
melepaskan hal-hal yang 
diyakini itu 
 

8 135 93,75 
73,95 

133 92,36 
72,22 

12 78 54,16 75 52,08 

Senang mencari dan 
memecahkan soal-soal 

4 120 83,33 
75,92 

105 72,91 
67,35 10 128 88,88 120 83,33 

18 80 55,55 66 45,83 
Jumlah  600,53  606,87 
Rata-rata  75,06  75,85 

 

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai perolehan angket motivasi belajar 

secara klasikal pada saat sebelum tindakan atau pra tindakan yaitu sebesar 75,06 dengan 

kriteria tinggi. Angka tersebut merupakan hasil rata-rata dari semua skor pada setiap 

indikator. Angka tersebut sebenarnya sudah memenuhi indikator keberhasilan yang 

ditetapkan, namun dari beberapa indikator yang paparkan masih ada nilai yang masih 

rendah. Nilai terendah terletak pada indikator tekun menghadapi tugas, hal tersebut 

disebabkan karena dalam pembelajaran guru kurang memberikan motivasi kepada siswa 
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dalam membelajarkan matematika. Guru tidak memberikan cara-cara untuk mengerjakan 

soal secara tepat dan yang mudah dipahami siswa. 

Perolehan nilai angket setelah pelaksanaan siklus I, yaitu setelah dilaksanakannya 

penerapan metode pemecahan masalah pada materi pecahan, nilai motivasi belajar secara 

klasikal meningkat menjadi 75,85 dengan kriteria sangat tinggi. Angka ini mengalami 

peningkatan tetapi tidak terlalu tinggi. Oleh sebab itu, guru perlu melaksanakan perbaikan 

yang berkaitan pelaksanaan proses pembelajaran, serta dalam penyampaian materinya 

sehingga dapat menunjang terjadinya proses pembelajaran yang optimal. 

4.1.1.3 Paparan Hasil Belajar Siswa 

Data hasil belajar siswa dari pelaksanaan tindakan siklus I diperoleh melalui tes 

formatif I yang diberikan pada akhir pertemuan siklus I, yaitu pada tanggal 2 Mei 2013. 

Berikut merupakan tabel nilai hasil tes formatif siswa pada siklus I. 

Tabel 4.4. Data Nilai Hasil Tes Formatif Siklus I 

Nilai Jumlah 
Siswa 

Jumlah 
Nilai 

Persentase 
(%) 

Ketuntasan 
Tuntas Belum Tuntas 

100 1 100 2,63 1 - 
93,75 1 93,75 2,63 1 - 
87,5 3 262,5 7,89 3 - 
81,25 15 1218,75 39,47 15 - 

75 5 375 13,16 5 - 
68,75 5 343,75 13,16 - 5 
62,5 4 250 10,53 - 4 
50 1 50 2,63  1 

43,75 3 131,25 7,89  3 
Jumlah  2825 100 25 13 

Rata-rata  74,34    
Persentase (%)  65,79 34,21 

 

Rata-rata Nilai= 
∑

 

 =  

     = 74,34 
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pembelajaran pada siklus I dinyatakan belum berhasil karena belum memenuhi indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 75%.  

4.1.1.4 Refleksi  

Setelah pelaksanaan tindakan atau pembelajaran siklus I, penerapan metode 

pemecahan masalah pada materi penjumlahan pecahan belum mencapai hasil sesuai 

indikator keberhasilan. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi performansi guru, 

aktivitas  belajar siswa, hasil pengisian angket motivasi belajar, dan perolehan hasil 

belajar siswa. 

4.1.1.4.1 Refleksi terhadap Performansi Guru 

Indikator keberhasilan penelitian dapat dilihat dari hasil pengamatan terhadap 

performansi guru dalam pembelajaran dengan metode pemecahan masalah. Dari hasil 

pengamatan oleh observer, nilai performansi guru pada siklus I mencapai 81,59 (AB). 

Nilai tersebut sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu  71. Meskipun performansi 

guru telah mencapai indikator keberhasilan, tetapi masih terdapat beberapa indikator 

yang memiliki nilai rendah dalam membuat RPP maupun pelaksanaan pembelajaran. 

Dalam pembuatan RPP, nilai rendah tersebut yaitu (1) guru belum dapat 

mengorganisasikan urutan materi secara sistematis dan induktif, (2) kurang optimal 

dalam melibatkan siswa mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema 

materi yang akan dipelajari, (3) guru kurang menggunakan media yang menarik bagi 

siswa.Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru memiliki nilai rendah dalam beberapa 

indikator, yaitu (1) guru belum dapat menciptakan iklim kelas yang kondusif, (2) terjadi 

beberapa penundaan kegiatan dalam pembelajaran dikarenakan guru belum bisa 

mengkondisikan kelas dengan baik, (3) mengelola waktu pembelajaran kurang efisien 
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karena pembelajaran selesai melebihi waktu yang telah ditentukan dan guru kurang teliti 

terhadap waktu saat siswa bekerja kelompok. 

4.1.1.4.2 Refleksi terhadap Aktivitas Belajar Siswa 

 Dalam pelaksanaan pembelajaran siklus I, selain hasil pengamatan performansi 

guru juga diperoleh hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa yaitu persentase 

aktivitas belajar siswa siklus I mencapai 67,98%. Persentase aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu  

75%. Hal ini disebabkan karena selama proses pembelajaran terjadi beberapa 

kekurangan yang datang dari siswa maupun guru. Kekurangan tersebut antara lain: 

(1) Aspek aktivitas belajar siswa keseluruhan masih belum mencapai indikator yaitu 

perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas baru mencapai 63,24%. Dalam 

proses pembelajaran siswa masih banyak yang tidak memperhatikan penjelasan 

guru dan siswa masih banyak yang ribut dan bermain-main sendiri dengan teman 

sebangkunya, juga masih ada beberapa anak yang jalan-jalan di kelas. Hal ini 

dikarenakan siswa yang satu masih suka terpengaruh dengan siswa lain yang suka 

bermain-main. Di sisi lain guru juga kurang memberikan perhatian secara 

menyuluruh kepada semua siswa dan kurang tegas dalam memberikan peringatan. 

(2) Keterlibatan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran belum mencapai indikator 

keberhasilan baru mencapai 69,91%. Hal ini dikarenakan siswa masih merasa malu, 

takut salah, enggan untuk bertanya dan mengajukan pertanyaan, dan belum terbiasa 

untuk aktif dalam proses pembelajaran. Di sisi lain, guru juga kurang maksimal 

dalam memberikan arahan bagaimana cara untuk bertanya dan berpendapat dengan 

baik, memberi motivasi kepada siswa untuk aktif dalam pembelajaran, dan 

menumbuhkan rasa percaya diri, serta sikap menghargai pada diri siswa. Dalam hal 
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ini guru masih belum dapat mengelola dan menciptakan kondisi kelas yang 

kondusif. 

(3) Kerjasama siswa dalam kelompok untuk memecahkan masalah belum mencapai 

indikator keberhasilan  karena baru mencapai 67,52%. Hal ini disebabkan masih 

banyak siswa yang tidak mau diatur dalam pembagian kelompok, siswa hanya ingin 

berkelompok dengan teman yang sudah akrab saja akibatnya siswa kurang aktif 

dalam kerja kelompok karena tidak dipercaya oleh anggota kelompoknya, siswa 

yang pandai mendominasi dalam kerja kelompok, serta enggan untuk saling berbagi 

ilmu dengan anggota yang lain. Guru belum secara menyeluruh dalam memberikan 

bimbingan agar semua anggota kelompok saling bekerjasama. 

(4) Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja belum mencapai indikator 

keberhasilan karena baru mencapai 71,27%. Hal ini dikarenakan siswa masih malu 

dan takut salah ketika mengerjakan soal di depan kelas. Di sisi lain guru juga 

kurang memotivasi siswa dengan tidak memberikan penghargaan kepada siswa 

yang berani maju sehingga siswa lain merasa malas untuk maju mengerjakan soal di 

depan kelas. 

4.1.1.4.3 Refleksi terhadap Motivasi Belajar Siswa 

Indikator keberhasilan penelitian juga dapat dilihat dari hasil pengisian angket 

motivasi belajar siswa dalam pembelajaran dengan penerapan metode pemecahan 

masalah. Dari hasil angket yang dibagikan kepada siswa sebelum masuk siklus I 

diperoleh hasil motivasi belajar mencapai 75,06%, hasil tersebut sudah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Setelah selesai siklus I diperoleh hasil 

yang lebih meningkat yaitu mencapai 75,85%. Dari paparan hasil tersebut walaupun 

indikator keberhasilan telah terpenuhi namun dalam prosesnya guru masih harus 
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berusaha untuk memotivasi siswa dalam belajar Matematika dan menciptakan suasana 

belajar yang dapat membuat siswa termotivasi untuk belajar. 

4.1.1.4.4 Refleksi terhadap Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran dengan metode pemecahan masalah pada 

materi penjumlahan pecahan belum mencapai hasil sesuai indikator keberhasilan. 

Perolehan hasil tes formatif siklus I menunjukkan nilai rata-rata kelas 74,18 dan 

persentase tuntas belajar klasikal mencapai 65,79%. Nilai rata-rata kelas sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu  70. Namun, persentase 

tuntas belajar klasikal belum mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu  

75%. 

Kekurangan dari hasil belajar siswa pada siklus I disebabkan oleh beberapa faktor 

yang datang dari siswa maupun guru. Kekurangan tersebut antara lain sebagai berikut: 

(1) Siswa belum terbiasa dengan penerapan metode pemecahan masalah, karena siswa 

terbiasa hanya menerima pengetahuan langsung dari penjelasan guru, sehingga siswa 

merasa malas dan sulit untuk memahami masalah yang diajukan. Guru juga belum 

secara menyeluruh dalam memberikan motivasi agar semua siswa memahami 

permasalahan yang diajukan dengan sebaik-baiknya. Permasalahan yang diajukan 

guru secara keseluruhan masih menggunakan kata-kata saja, sehingga siswa 

membutuhkan waktu lama untuk memahaminya. 

(2) Pada saat berkelompok, banyak siswa yang belum memahami permasalahan yang 

diajukan, sehingga mereka mengalami kesulitan saat melakukan penyelidikan untuk 

memecahkan permasalahan. Hal ini disebabkan karena guru dalam memberikan 

penjelasan terlalu tergesa-gesa, penjelasan kurang dapat menjangkau seluruh siswa, 

dan kurang interaktif saat membantu siswa mendefinisikan tugas belajar sesuai 
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permasalahan. Siswa yang pandai saja yang bekerja, sehingga siswa yang 

berkemampuan sedang maupun rendah semakin tidak mengetahui bagaimana cara 

memecahkan masalah tersebut dan berdampak pada pemahaman mereka terhadap 

materi. Dalam hal ini guru kurang maksimal memberikan dorongan agar tiap anggota 

kelompok harus saling bekerjasama memecahkan masalah. Proses pembimbingan 

kepada siswa dalam kerja kelompok juga kurang menyeluruh. 

(3) Masih banyak siswa yang belum memahami materi dengan baik terutama materi 

penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama karena perhatian siswa mulai 

berkurang saat guru memberikan penjelasan jawaban LKS dan pemantapan materi. 

Guru juga kurang optimal dan interaktif dalam memberikan penjelasan jawaban 

LKS dan pemantapan materi tidak menggunakan media, sedangkan materi 

penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama yang membutuhkan kemampuan 

lebih bagi siswa untuk mencari KPK maupun pecahan senilai. 

4.1.1.5 Revisi  

Revisi terhadap kekurangan hasil performansi guru antara lain dalam membuat 

RPP yiatu (1) guru memperbaiki langkah mengorganisasi siswa untuk belajar dengan 

mencantumkan kegiatan bertanya jawab mengenai permasalahan yang diajukan atau 

lebih interaktif dengan siswa agar membantu siswa mengidentifikasi tugas belajarnya 

dan memahami permasalahan dengan baik; (2) guru menambahkan cara-cara 

memotivasi siswa dalam pembelajaran yaitu dengan memberikan penghargaan kepada 

siswa yang aktif dalam pembelajaran dengan memberikan lencana bintang; serta (3) 

memperbaiki langkah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

dengan menambahkan langkah memberi penjelasan kembali jawaban LKS dengan 

menggunakan media. 
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Revisi dalam pelaksanaan pembelajaran meliputi (1) guru mengelola waktu 

pembelajaran secara lebih efisien dengan lebih teliti terhadap penggunaan waktu saat 

siswa bekerja kelompok sesuai waktu yang dialokasikan, (2) guru memicu dan 

memelihara keterlibatan siswa yang pasif dengan memberi tugas untuk bertanya, maju 

mengerjakan soal, maupun mempresentasikan hasil kerja kelompok, (3) guru membantu 

siswa menyadari kelebihan dan kekurangannya dengan memberikan bimbingan kepada 

siswa yang lambat belajar dan kepada siswa yang cepat belajar untuk bekerjasama 

dengan siswa yang lambat belajar, (4) pada tahap mengorganisasi siswa untuk belajar, 

guru lebih interaktif saat membantu siswa mendefinisikan tugas belajar dengan 

mengadakan tanya jawab mengenai permasalahan yang diajukan, (5) pada tahap 

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, guru memberikan 

penjelasan kembali jawaban LKS dan penguatan materi dengan menggunakan media, 

serta meminta siswa menyelesaikan contoh soal di papan tulis, sehingga pemahaman 

siswa terhadap materi menjadi lebih baik. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pada bagian ini akan dideskripsikan data yang diperoleh peneliti saat pelaksanaan 

siklus II yang dilakukan dalam dua kali pertemuan. Pertemuan I dilaksanakan mulai 

tanggal 13 Mei sampai dengan 16 Mei 2013 pada materi pengurangan pecahan dengan 

penerapan metode pemecahan masalah. Siklus II pertemuan 1 dilaksanakan pada tanggal 

13 Mei 2013 dengan materi pengurangn pecahan berpenyebut sama dan pertemuan 2 

dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2013 dengan materi pengurangan pecahan berpenyebut 

tidak sama. Dari pelaksanaan tindakan siklus II diperoleh deskripsi data hasil performansi 

guru, aktivitas belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa. Pengambilan data angket 
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motivasi belajar siswa dilaksanakan pada akhir siklus II yaitu tanggal 17 Mei 2013. 

Deskripsi data pelaksanaan tindakan siklus II dapat dipaparkan sebagai berikut: 

4.1.2.1 Deskrpsi Data Hasil Observasi Pembelajaran 

Deskripsi observasi terhadap proses pembelajaran siklus II memberikan gambaran 

secara menyeluruh mengenai aktivitas belajar siswa dan performansi guru dalam 

pembelajaran dengan penerapan metode pemecahan masalah. Deskripsi observasi 

terhadap proses pembelajaran siklus II meliputi deskripsi data hasil pengamatan 

terhadap performansi guru dan aktivitas belajar siswa. Deskripsi data hasil observasi 

dalam proses pembelajaran siklus II yaitu sebagai berikut: 

4.1.2.1.1 Data Hasil Observasi Performansi Guru 

Seperti pada siklus I, pada siklus II pengamatan terhadap performansi guru juga 

dilakukan pada pembuatan RPP dan pada saat proses pembelajaran, dengan alat 

penilaian berupa APKG 1 untuk menilai RPP dan APKG 2 untuk menilai proses 

pembelajaran. Berikut rekap hasil observasi performansi guru siklus II. 

Tabel 4.5. Rangkuman Data Hasil Observasi Performansi Guru Siklus II 

No 
Alat Penilaian 

Kemampuan Guru 
(APKG) 

Nilai APKG 
1 2 Ketercapaian 

Siklus II Skor Nilai Skor Nilai 
1 Penilaian RPP (APKG 1) 21 87,5 21 87,5 87,5 

2 Penilaian Pelaksanaan 
Pembelajaran (APKG 2) 28 87,5 29 90,62 89,58 

Nilai Akhir Performansi Guru 1 2 2
3

 88,54 

Kategori  A 
 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai akhir performansi guru pada siklus II 

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan performansi guru pada siklus I. Hal 

tersebut terbukti dari peningkatan yang diperoleh pada hasil siklus I sebesar 81,59dengan 

kategori AB menjadi 88,54 dengan kategori A pada siklus II. Data selengkapnya dapat 
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dilihat pada lampiran 59 dan 60 untuk pertemuan I serta lampiran 61 dan 62 untuk 

pertemuan 2. 

4.1.2.1.2 Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Pada siklus II observasi aktivitas siswa sama dengan observasi yang dilakukan 

pada siklus I. Berikut ini merupakan hasil observasi terhadap aktivitas belajar siswa 

selama proses pembelajaran dengan menerapkan metode pemecahan masalah pada 

siklus II. 

Tabel 4.6. Rangkuman Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 
 

 
 

No 

 
 

Aspek yang 
Diamati 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rata-
rataAs

pek 
Siklus 
II (%) 

 
 

Kriteria 
 

Skor 
 

Persentase 
 

Skor 
 

Persentase 

1 
Perhatian siswa 
dalam mengikuti 
pelajaran di kelas. 

 
 

129 

 
 

89,58% 

 
 

132 

 
 

91,66% 

 
 

90,62 

 
 

Sangat 
Tinggi 

2 

Keterlibatan 
siswa dalam 
mengikuti proses 
pembelajaran. 

 
 

132 

 
 

91,66% 

 
 

135 

 
 

93,75% 

 
 

92,70 

 
 

Sangat 
Tinggi 

3 

Kerjasama siswa 
dalam 
berkelompok 
memecahkan soal. 

 
127 

 
88,19% 

 
127 

 
88,19% 

 
88,19 

 
Sangat 
Tinggi 

4 

Keberanian siswa 
dalam 
mempresentasika
n hasil kerja. 

 
 

117 

 
 

81,25% 

 
 

124 

 
 

86,11% 

 
 

83,68 

 
 

Sangat 
Tinggi 

Rata-rata Aktivitas 
Belajar Siswa Siklus 

I(%) 
 

88,80 

 
Sangat 
Tinggi 

 

Berdasarkan tabel  4.6 dapat diketahui bahwa perolehanrata-rata persentase 

aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran siklus II dengan penerapan metode 

pemecahan masalahsebesar  88,80% dengan tingkat kriteria  sangat tinggi. Hal ini menunjukkan 

adanya peningkatan aktivitas belajar siswa dari siklus I. Peningkatan tersebut dapat dilihat  dari 
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hasil pada siklus I yaitu 67,98% meningkat menjadi 88,80%  pada siklus 2. Dengan melihat 

hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pembelajaran Matematika materi Pecahan dengan 

penerapan metode pemecahan masalah berhasil, karena sudah mencapai indikator keberhasilan 

yaitu 75%.Data aktivitas belajar siswa selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 61 untuk 

pertemuan I dan lampiran 62 untuk pertemuan 2. 

Meningkatnya aktivitas siswa dikarenakan siswa secara keseluruhan sudah mau 

memperhatikan penjelasan guru dan tidak bermain-main sendiri dengan teman 

sebangkunya. Dalam berkelompok siswa juga sudah mau diatur dalam pembagian 

kelompok, siswa juga sudah mau aktif dan saling berbagi ilmu dengan anggota yang lain. 

4.1.2.2 Paparan Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa 

Pada akhir siklus II pengisian angket motivasi belajar dilakukan untuk mengetahui 

apakah ada peningkatan motivasi belajar siswa dari akhir siklus I dan setelah akhir 

siklus II. Indikator motivasi yang diteliti masih sama dengan indikator yang dipakai 

pada siklus I yaitu menurut Sardiman (2011: 83) yang meliputi tekun menghadapi tugas, 

ulet menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, 

lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, dapat 

mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, senang 

mencari dan memcahkan maslah soal-soal. Pertanyaan yang diajukan juga 20 

pertanyaan dengan skor tertinggi 4 dan skor terendah 4. 

Berikut hasil rekap angket motivasi belajar siswa setelah siklus II selengkapnya. 
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Tabel 4.7 Rekap Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

Indikator Item 
soal 

Siklus I Siklus II 
Skor 

peroleh-
an

Nilai Rata-
rata 

Skor 
peroleh-

an
Nilai Rata-

rata 

Tekun menghadapi tugas 
 

1 140 97,22 
69,20 

140 97,22 
73,60 15 94 65,27 100 69,44 

17 65 45,13 78 54,16 
Ulet menghadapi 
kesulitan 
 

2 128 88,88 
91,42 

130 90,27 
93,74 13 130 90,27 137 95,13 

20 137 95,13 138 95,83 
Menunjukkan minat 
terhadap macam-macam 
masalah 
 

11 124 86,11 
70,83 

130 90,27 
74,64 

16 80 55,55 85 59,02 
Lebih senang bekerja 
mandiri 
 

3 137 95,13 79,50 137 95,13 81,59 
9 92 63,88 98 68,05 

Cepat bosan pada tugas-
tugas rutin 
 

5 132 91,66 
92,12 

138 95,13 
94,9 6 134 93,05 136 94,44 

19 132 91,66 138 95,13 

Dapat mempertahankan 
pendapatnya 
 

7 120 83,33 
64,23 

126 87,5 
73,61 

14 65 45,13 86 59,72 

Tidak mudah 
melepaskan hal-hal yang 
diyakini itu 
 

8 133 92,36 
72,22 

137 95,13 
76,38 

12 75 52,08 83 57,63 

Senang mencari dan 
memecahkan soal-soal 

4 105 72,91 
67,35 

109 75,69 
75,69 10 120 83,33 130 90,27 

18 66 45,83 88 61,11 

Jumlah  
 
606,87 
 

 644,15

Rata-rata  75,85  80,51 
 

Dari tabel 4.7 tersebut telihat bahwa perolehan angket motivasi belajar secara 

klasikal mengalami peningkatan, yaitu dari siklus I sebesar 75,85 meningkat menjadi 

80,51 pada siklus II. Angka tersebut menunjukkan bahwa indikator keberhasilan telah 

memenuhi seperti yang telah ditetapkan yaitu 75%. Secara keseluruhan semua aspek 

dalam indikator yang telah ditetapkan sudah mengalami peningkatan. Hal tersebut 

dikarenakan pembelajaran matematika yang diterapkan guru dengan menggunakan 
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metode pemecahan masalah membuat siswa dapat termotivasi untuk belajar. Metode 

pemecahan masalah dengan langkah-langkah penyelesaian masalah yang mudah 

dipahami siswa menjadikan siswa dapat lebih paham cara-cara menyelesaikan soal 

dengan tepat dan siswa menjadi senang ketika mengerjakan soal atau diberi tugas oleh 

guru.  

4.1.2.3 Paparan Hasil Belajar Siswa 

Berikut  merupakan  tabel  nilai  hasil  tes  formatif  siswa  pada  siklus II. 

Tabel 4.8. Data Nilai Hasil Tes Formatif Siklus II 

Rata-rata Nilai = 
∑

 

  = 
,

 

  = 80,72  

     100% 

= x 100% 

= 77,78% 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil tes formatif siswa pada siklus II mengalami 

peningkatan dari siklus I. Sebenarnya pada siklus I, hasil rata-rata nilai pada siklus I 

Nilai 
Jumlah 
Siswa 

Jumlah Nilai 
Persentase 

(%) 
Ketuntasan 

Tuntas Belum Tuntas 
100 7 700 19,44 7 - 

93,75 4 375 11,11 4 - 
87,5 4 350 11,11 4 - 
81,25 8 650 22,22 8 - 

75 5 375 13,89 5 - 
68,75 1 68,75 2,78 - 1 
62,5 3 187,5 8,33 - 3 
56,25 3 168,75 8,33 - 3 
31,25 1 31,25 2,78 - 1 

Jumlah 36 2906,25 100 28 8 
Rata-rata      

Persentase (%)    77,78 22,22 
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Setelah pelaksanaan tindakan atau pembelajaran siklus II, penerapan metode 

pemecahan masalah pada materi pengurangan pecahan telah mencapai hasil sesuai 

indikator keberhasilan. Hal ini dapat dilihat dari pengamatan terhadap performansi guru 

dan aktivitas belajar siswa, pengisian angket motivasi belajar siswa dan hasil belajar 

siswa 

4.1.2.4.1 Refleksi terhadap Performansi Guru 

Keberhasilan pembelajaran salah satunya dapat dilihat dari nilai performansi guru 

dalam pembelajaran dengan penerapan metode pemecahan masalah. Dari hasil 

pengamatan oleh observer, nilai performansi guru pada siklus II juga mengalami 

peningkatan yaitu dari siklus I mencapai 81,59 (AB) dan pada siklus II meningkat 

menjadi 88,54 (A). Nilai tersebut telah mencapai indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan yaitu  71. 

Keberhasilan peningkatan performansi guru tersebut disebabkan adanya perbaikan 

dalam pembuatan RPP yaitu (1) guru sudah mampu mengorganisasikan urutan materi 

secara sistematis, (2) guru sudah optimal dalam melibatkan siswa mencari informasi 

yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari, (3) guru sudah 

menggunakan media yang menarik bagi siswa.Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru 

juga telah melakukan perbaikan-perbaikan yaitu (1) guru sudah dapat menciptakan iklim 

kelas yang kondusif, (2) guru sudah bisa mengkondisikan kelas dengan baik, (3) 

mengelola waktu pembelajaran sudah efisien sehingga pembelajaran selesai sesuai 

waktu yang telah ditentukan. 

4.1.2.4.2 Refleksi terhadap Aktivitas Belajar Siswa 

Dalam pelaksanaan pembelajaran siklus II, pengamatan juga dilakukan pada 

aktivitas belajar siswa. Persentase aktivitas belajar siswa siklus II meningkat dari hasil 
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yang dicapai pada siklus I yaitu 67,98% meningkat menjadi 88,80%. Persentase aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan 

yaitu  75%. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 

(1) Aspek aktivitas belajar siswa keseluruhan telah mencapai indikator yaitu perhatian 

siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas telah mencapai 89,585%. Dalam proses 

pembelajaran siswa secara keseluruhan sudah mau memperhatikan penjelasan guru 

tidak ribut dan bermain-main sendiri dengan teman sebangkunya. Hal ini dikarenaka 

guru sudah memberikan perhatian secara menyuluruh kepada semua siswa dan 

kurang tegas dalam memberikan peringatan. 

(2) Keterlibatan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran telah mencapai indikator 

keberhasilan yaitu 91,66%. Keberhasilan ini dikarenakan siswa sudah mulai berani 

untuk bertanya dan mengajukan pertanyaan, dan aktif dalam proses pembelajaran. Di 

sisi lain, guru juga sudah maksimal dalam memberikan arahan bagaimana cara untuk 

bertanya dan berpendapat dengan baik, memberi motivasi kepada siswa untuk aktif 

dalam pembelajaran, dan menumbuhkan rasa percaya diri, serta sikap menghargai 

pada diri siswa. 

(3) Kerjasama siswa dalam kelompok untuk memecahkan masalah sudah mencapai 

indikator keberhasilan  yaitu 88,19%. Dalam pembagian kelompok siswa sudah mau 

mengikuti aturan yang ditetapkan guru, tidak memilih-milih teman yang disenangi 

saja, siswa juga sudah aktif dalam kerja kelompok karena sudah mau saling 

membantu antar teman kelompoknya. Guru juga sudah maksimal dalam proses 

pembimbingan agar semua anggota kelompok saling bekerjasama. 

(4) Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja sudah mencapai indikator 

keberhasilan yaitu 81,25%. Hal ini dikarenakan siswa sudah merasa percaya diri dan 
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tidak lagi takut salah ketika mengerjakan soal di depan kelas. Di sisi lain guru juga 

sudah secara optimal memotivasi siswa untuk berani maju mengerjakan soal di depan 

kelas. 

4.1.2.4.3 Refleksi terhadap Motivasi Belajar Siswa 

Keberhasilan penelitian pada siklus II juga terlihat dari hasil pengisian angket 

motivasi belajar siswa dalam pembelajaran dengan penerapan metode pemecahan 

masalah. Dari hasil angket yang dibagikan kepada siswa sebelum masuk siklus I 

diperoleh hasil motivasi belajar mencapai 75,06%, hasil tersebut sudah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Setelah selesai siklus I diperoleh hasil 

yang lebih meningkat yaitu mencapai 75,85%.  Dalam penelitian siklus II juga diperoleh 

hasil yang lebih meningkat yaitu mencapai 80,51%. Dari paparan hasil tersebut 

terpenuhinya indikator keberhasilan disebabkan karena selama proses pembelajaran 

guru sudah secara maksimal memotivasi siswa dalam belajar Matematika dan 

menciptakan suasana belajar yang dapat membuat siswa termotivasi untuk belajar. 

4.1.2.4.4 Refleksi terhadap Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran dengan metode pemecahan masalah pada 

materi pengurangan pecahan telah mencapai hasil sesuai indikator keberhasilan. 

Perolehan hasil tes formatif siklus II menunjukkan nilai rata-rata kelasdan persentase 

tuntas belajar klasikal mengalami peningkatan dari siklus I. Nilai rata-rata kelas dari 

siklus I yaitu 74,18 sebenarnya nilai ini sudah mencapai indikator keberhasilan yang 

ditentukan dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 80,72. Persentase tuntas belajar 

klasikal juga mengalami peningkatan dari siklus I yang hanya mencapai 65,79% pada 

siklus II meningkat menjadi 77,78% dan hasil tersebut telah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditentukan yaitu  75%. Siswa yang tidak tuntas belajar memang 
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memiliki kemampuan rendah dalam berhitung, terutama pada perkalian dan pembagian, 

sehingga saat menentukan hasil pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama mengalami 

kesulitan karena perkalian dan pembagian merupakan dasar bagi siswa untuk mempelajari 

materi pecahan dan mencari KPK dari suatu bilangan. 

Keberhasilan dari hasil belajar siswa pada siklus II disebabkan oleh beberapa 

faktor antara lain sebagai berikut: 

(1) Siswa sudah terbiasa dengan penerapan metode pemecahan masalah, karena siswa 

sudah mulai memahami apa saja yang akan mereka lakukan untuk memecahkan 

permasalahan. Permasalahan yang diajukan sebagai titik awal pembelajaran juga 

tidak terlalu panjang dan sudah dilengkapi dengan angka-angka serta gambar-gambar 

yang sesuai dengan permasalahan sehingga siswa tidak malas dan lebih cepat 

memahami masalah. 

(2) Pada saat berkelompok, siswa juga sudah mulai memahami permasalahan yang 

diajukan. Guru dalam memberikan penjelasan juga sudah secara menyeluruh 

menjangkau semua siswa dan dalam memberikan bimbingan sudah secara optimal 

dan interaktif dengan semua siswa. Siswa juga sudah mau bekerjasama dengan teman 

kelompoknya dan mau saling membantu apabila ada teman yang belum memahami 

cara menyelesaikan permasalahan. 

(3) Guru sudah maksimal memberikan penjelasan kembali atas jawaban LKS dengan 

menggunakan media dan penguatan materi dengan memberikan contoh soal serta 

meminta siswa untuk maju menyelesaikannya di depan kelas dan memberikan 

motivasi berupa lencana agar siswa lebih semangat dan lebih giat lagi dalam belajar. 

4.1.2.5 Revisi 
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Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus II, dapat diketahui persentase 

performansi guru sebesar 88,54, aktivitas belajar siswa sebesar 88,80%, dan motivasi 

belajar siswa sebesar 81,38%. Hasil belajar siswa juga menunjukkan nilai rata-rata kelas 

sebesar 80,72 dan persentase ketuntasan belajar mencapai 77,78%. Nilai rata-rata kelas 

sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu  70 dan persentase 

tuntas belajar klasikal juga sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu 

 75%. Hal ini sudah menunujukkan bahwa pembelajaran pada siklus II sudah berhasil. 

Berdasarkan peningkatan dan keberhasilan pembelajaran dengan metode pemecahan 

masalah pada siklus II mengenai performansi guru, aktivitas belajar siswa, motivasi 

belajar siswa, dan hasil belajar siswa maka tidak perlu dilakukan perbaikan tindakan 

melalui pelaksanaan tindakan siklus III. 

 

4.2 Pembahasan  

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti meliputi data performansi guru, aktivitas 

belajar siswa, motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa. Hasil penelitian tersebut 

dijadikan sebagai dasar untuk pembahasan dalam penelitian ini. Pembahasan dalam 

penelitian ini meliputi pemaknaan temuan penelitian dan implikasi hasil penelitian. 

Pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraiakan sebagai berikut: 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian siklus I dan siklus II menggunakan metode 

pemecahan masalah pada materi pecahan, terbukti bahwa penelitian sudah sesuai 

dengan apa yang diharapkan peneliti, sehingga penelitian ini dikatakan berhasil. 

Keberhasilan tersebut dilihat dari tercapainya seluruh indikator keberhasilan yang telah 
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ditetapkan peneliti baik dari performansi guru, aktivitas belajar siswa, motivasi belajar 

siswa, dan hasil belajar siswa. 

Penggunaan metode  pemecahan masalah ternyata dari awal sudah dapat terbukti 

untuk meningkatkan performansi guru sejak pertemuan pertama siklus I, terbukti dalam 

penilaian menggunakan APKG nilai yang diperoleh 81,59 dengan kriteria AB kemudian 

pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 88,54 dengan kriteria A. hal tersebut 

dikarenakan guru dalam pembelajaran sudah berperan sebagai fasilitator dan 

pembimbing bagi siswa dalam memecahkan masalah. Guru juga menjelaskan materi 

dengan menggunakan media yang dapat menjadikan siswa lebih memahami materi. 

Namun dalam pengkodisian kelas guru masih belum dapat mengkondisikan siswa 

dengan kondusif dan belum memanfaatkan waktu secara efisien, sehingga masih dibantu 

oleh guru mitra dalam pengkodisian siswanya. Guru   mitra  di  sini   bertugas   sebagai  

penilai  untuk  menentukan  tingkat keberhasilan performansi guru selama pembelajaran 

dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan sesuai APKG.Seperti yang 

diungkapkan Sanjaya dalam Ismail (2009), bahwa kinerja atau performansi guru 

berkaitan dengan tugas perencanaan, pengelolaan pembelajaran, dan penilaian hasil 

belajar. Penilaian ini membuat guru mitra dalam hal ini peneliti berusaha untuk 

meningkatkan performansi guru selama pembelajaran berlangsung. Hal tersebut terbukti 

pada perolehan nilai pada siklus II yang meningkat dan memperoleh nilai A, sesuai 

dengan patokan penilaian APKG (Pusat Pengembangan PPL, 2011: 12). 

Keaktifan siswa dalam pembelajaran dengan menerapkan metode pemecahan 

masalah juga terlihat dari meningkatnya persentase aktivitas belajar siswa pada siklus 2. 

Pada siklus II semua aspek aktivitas siswa yang diamati meningkat dari siklus I yaitu 

dari 67,98% dengan kriteria tinggi meningkat menjadi 88,80% dengan kriteria sangat 
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tinggi. Seperti yang diungkapkan Yusfi (2011) bahwa aktivitas belajar adalah kegiatan-

kegiatan siswa yang menunjang hasil belajar, dalam kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan siswa salah satunya yaitu siswa bekerjasama dalam kelompok untuk 

memecahkan soal. Dalam berkelompok tersebut siswa dilatih untuk bekerjasama dalam 

memecahkan soal dengan teman sekelompoknya, kegiatan tersebut dapat menjadikan 

siswa mempunyai keterampilan dan dapat memunculkan siswa berpikir kreatif dalam 

memecahkan masalah. 

Ketertarikan siswa terhadap pembelajaran dengan penerapan metode pemecahan 

masalah pada materi Pecahan, menjadikan siswa termotivasi untuk mempelajari sesuatu. 

Perolehan hasil angket motivasi pra-tindakan diperoleh sebesar 75,06% kemudian pada 

siklus I meningkat menjadi 75,85%. Dari pra-tindakan sebelum menggunakan metode 

pemecahan masalah motivasi belajar siswa telah mencapai indikator keberhasilan dan 

lebin meningkat lagi ketika guru menerapkan metode pemecahan masalah. Peningkatan 

juga terlihat pada siklus II yaitu sebesar 80,51%. Adanya motivasi yang tinggi dalam 

mempelajari sesuatu, akan berpengaruh terhadap perolehan hasil belajar siswa yang 

tinggi pula. Dengan penerapan metode pemecahan masalah siswa dilatih untuk dapat 

berpikir kreatif dan membangun pengetahuannya sendiri. Adanya metode pemecahan 

masalah tersebut siswa dapat menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

dan dapat termotivasi untuk memecahkan masalah terhadap soal-soal, ketertarikan 

tersebut ditandai dengan siswa selalu bertanya dan berani untuk mengerjakan soal-soal 

di depan kelas. Seperti indikator motivasi yang dikemukakan oleh Sardiman (2011: 83) 

yaitu salah satunya adalah menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah dan 

senang mencari dan memcahkan soal-soal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Bloom, bahwa motivasi dapat mempengaruhi hasil belajar. Jika seseorang belajar 
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dengan motivasi yang tinggi, maka dapat diharapkan hasilnya akan lebih baik (Anni dkk 

2007: 13-4). 

Metode pemecahan masalah juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini 

terlihat dengan meningkatnya nilai rata-rata yang telah mencapai indikator keberhasilan 

pada setiap siklus dan persentase tuntas belajar klasikalyang meningkat dari siklus I 

sebesar 65,79% dengan rata-rata nilai mencapai 74,34 menjadi 77,78% dengan nilai 

rata-rata 80,72 pada siklus II telah  memenuhi indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan. Sebagaimana dijelaskan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh si pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar (Anni dkk 2006: 5). 

Dengan penerapan metode pemecahan masalah terbukti dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Kondisi pembelajaran Matematika dengan menerapkan metode pemecahan 

masalah pada materi Pecahan, memberikan dampak positif terhadap performansi guru, 

aktivitas belajar siswa, motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa. Dampak positif 

tersebut terbukti dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan performansi guru, aktivitas belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa 

di kelas IV SD Negeri Gumayun 01 Kabupaten Tegal. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penerapan metode pemecahan 

masalah dalam pembelajaran matematika materi penjumlahan dan pengurangan pecahan 

di kelas IV SD Negeri Gumayun 01 Kabupaten Tegal dapat meningkatkan performansi 

guru, aktivitas belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa. Jika guru akan 

menerapkan metode pemecahan masalah untuk meningkatkan performansi guru, 

aktivitas belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar dalam pembelajaran, maka 
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harusmemperhatikan karakteristik materi pembelajaran, karakteristik siswa, sarana dan 

prasarana, alokasi waktu pembelajaran, dan kondisi kelas. 

Metode pemecahan masalah dapat meningkatkan hasil belajar siswa, tetapi harus 

memperhatikan karakteristik materi pembelajaran. Jika guru akan menerapkan metode 

pemecahan masalah, maka harus memilih materi pembelajaran yang banyak 

menyangkut kehidupan nyata sehari-hari. Jadi, guru akan mudah menyusun masalah 

(problem) yang akan diajukan. Masalah tersebut berupa soal non rutin sehingga dapat 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan penyelidikan memecahkan 

masalah. 

Dalam menerapkan metode pemecahan masalah, guru juga harus memperhatikan 

karakteristik siswa. Di dalam metode pemecahan masalah, siswa melakukan kegiatan 

penyelidikan secara individu maupun kelompok dengan memanfaatkan model benda 

dan alat-alat yang tersedia untuk memecahkan masalah. Jika guru akan menggunakan 

metode pemecahan masalah, maka harus memperhatikan perkembangan fisik siswa. 

Guru harus memperhatikan apakah siswa sudah dapat menggunakan alat atau benda-

benda kecil dalam pembelajaran atau belum. Selain aspek fisik, guru harus 

memperhatikan perkembangan kemampuan berpikir siswa, apakah mereka dapat 

berpikir kritis dan nalar dalam melakukan penyelidikan untuk memecahkan masalah. 

Karakteristik siswa seperti ini dimiliki oleh siswa kelas tinggi. Oleh karena itu, jika guru 

akan menggunakan metode pemecahan masalah, maka lebih cocok diterapkan untuk 

siswa kelas tinggi.  

Dalam pelaksanaannya, metode pemecahan masalah membutuhkan sarana dan 

prasarana yang memadai karena membutuhkan persiapan pembelajaran (media dan alat 

peraga) yang kompleks. Jika guru akan menerapkan metode pemecahan masalah, maka 
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harus memperhatikan media dan alat peraga yang dibutuhkan untuk memfasilitasi siswa 

melakukan penyelidikan. Jika guru hanya memanfaatkan papan tulis untuk mengajukan 

permasalahan kepada siswa, maka permasalahan akan sulit dipahami siswa dan 

membutuhkan waktu yang terlalu lama. Oleh karena itu, penerapan metode pemecahan 

masalah perlu didukung dengan media pembelajaran. Guru juga harus mempersiapkan 

alat-alat yang dibutuhkan, dalam persiapan ini, guru dapat melibatkan siswa untuk 

membawa alat-alat yang dibutuhkan. Tersedianya sarana dan prasarana ini akan dapat 

membantu aktivitas siswa dalam belajar. 

Aktivitas belajar siswa memang dapat meningkat dengan penerapan metode 

pemecahan masalah. Jika guru akan menerapkan  metode pemecahan masalah untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa, maka guru harus memberikan motivasi, 

bimbingan, dan penguatan kepada siswa. Misalnya, agar siswa berani menyajikan atau 

mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas, maka guru dapat memberi penguatan 

dengan memberikan lencana bintang kepada kelompok yang mau maju dan dapat 

mempresentasikannya dengan benar. 

Dalam pelaksanaan metode pemecahan masalah, siswa melakukan penyelidikan 

untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, metode pemecahan masalah banyak 

menyita waktu dalam proses penyelidikan ini. Jika guru akan menggunakan metode 

pemecahan masalah, maka harus memperhatikan alokasi waktu pembelajaran dan 

menyesuaikan dengan permasalahan yang diajukan. Alokasi waktu pembelajaran yang 

dapat digunakan dalam menerapkan metode pemecahan masalah minimal yaitu 2 jam 

pelajaran (2 x 35 menit). Selain memperhatikan alokasi waktu pembelajaran, jika guru 

akan menerapkan metode pemecahan masalah di kelas dengan jumlah siswa yang 

banyak, maka harus membagi kelompok dengan baik agar anggota kelompok tidak 
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terlalu banyak. Selain itu, guru harus memberikan bimbingan yang menyeluruh kepada 

setiap kelompok untuk saling bekerjasama, sehingga semua anggota kelompok terlibat 

aktif dalam proses belajar. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 
5.1 Simpulan  

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, peneliti 

mengambil simpulan bahwa penerapan metode pemecahan masalah pada mata pelajaran 

Matematika materi Pecahan di kelas IV SD Negeri Gumayun 01 Kabupaten Tegal 

terbukti dapat meningkatkan performansi guru, aktivitas belajar, motivasi belajar dan 

hasil belajar siswa. Berikut ringkasan hasil penelitian yang meliputi performansi guru, 

aktivitas belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa. 

Berikut ringkasan hasil penelitian : 

(1) Peningkatan Performansi Guru 

Penerapan metode pemecahan masalah pada pembelajaran Matematika materi 

Pecahan di SD Negeri Gumayun 01 Kabupaten Tegal dapat meningkatkan 

performansi guru. Hal tersebut dikarenakan dalam pembelajaran guru tidak hanya 

sebagai pusat tetapi juga sebagai fasilitator dan motivator untuk siswa, terbukti 

dengan adanya bimbingan yang dilakukan guru saat memecahkan masalah dan juga 

pemberian penghargaan kepada siswa, hal tersebut diperkuat dengan perolehan nilai 

pada siklus I, guru memperoleh nilai rata-rata mencapai 81,59 dengan kategori AB, 

sehingga dapat dikatakan nilai performansi guru telah mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 71. Pada siklus II nilai performansi guru 

lebih meningkat menjadi 88,54 dengan kategori A. 

(2) Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 
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Penerapan metode pemecahan masalah pada pembelajaran Matematika materi 

Pecahan di SD Negeri Gumayun 01 Kabupaten Tegal selain dapat meningkatkan 

performansi guru juga dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hal 

tersebutdikarenakan penerapan metode pemecahan masalah dapat mengaktifkan 

siswa saat proses belajar dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dalam hal 

ini siswa dilatih untuk berpikir kreatif dalam memecahkan masalah sesuai dengan 

pengetahuannya sendiri dengan dibimbing oleh guru. Siswa juga dilatih untuk 

bekerjasama sehingga menjadikan siswa mempunyai keterampilan dalam 

memcahkan masalah. Hal tersebut juga dibuktikan dari perolehan rata-rata aktivitas 

belajar siswa selama proses pembelajaran meningkat dari siklus I sebesar 67,89% 

dengan kriteria tinggi menjadi 88,80% dengan kriteria sangat tinggi pada siklus II. 

(3) Peningkatan Motivasi Belajar Siswa 

Penerapan metode pemecahan masalah pada pembelajaran Matematika materi Pecahan di 

kelas IV SD Negeri Gumayun 01 Kabupaten Tegal juga dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Hal tersebut ditunjukkan dengan minat siswa terhadap bermacam-macam 

masalah dan siswa dapat termotivasi untuk memecahkan masalah terhadap soal-soal. 

Peningkatan tersebut juga dapat dilihat dari perolehan nilai rata-rata hasil angket yang 

telah diberikan kepada siswa. Pada siklus I perolehan nilai rata-rata sebesar 75,85% 

dengan kriteria tinggi dan menunjukkan hasil yang meningkat dari nilai rata-rata pada 

pra tindakan sebelumnya yaitu sebesar 75,06%. Angka tersebut sudah memenuhi 

indikator yang telah ditetapkan yaitu 75%. Pada siklus II juga mengalami peningkatan 

dari siklus I yaitu sebesar 80,51% dengan kriteria sangat tinggi. 

(4) Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Penerapan metode pemecahan masalah pada pembelajaran Matematika materi 

Pecahan di kelas IV SD Negeri Gumayun 01 Kabupaten Tegal dapat meningkatkan 
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hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar ini seiring dengan peningkatan aktivitas 

belajar siswa, karena jika siswa aktif saat pembelajaran, maka siswa mengalami 

sendiri proses belajar. Dengan demikian, informasi yang diperoleh siswa lebih lama 

tersimpan, sehingga saat menjawab soal tes formatif, siswa masih teringat dengan 

materi yang telah disampaikan. Peningkatan tersebut terbukti dari perolehan nilai 

hasil belajar siswa sebesar 74,34 pada siklus I menjadi 80,72 pada siklus II dan 

persentase tuntas belajar klasikal dari 65,79% pada siklus I menjadi 77,77% pada 

siklus II. 

 

5.2 Saran  
 

Dari pelaksanaan PTK ini, peneliti memberikan saran kepada guru dan sekolah, 

agar terjadi peningkatan performansi guru, aktivitas belajar, motivasi belajar, dan hasil 

belajar siswa yang lebih baik dalam pembelajaran selanjutnya. Saran yang dapat peneliti 

berikan berkaitan dengan PTK ini antara lain sebagai berikut: 

(1) Bagi Guru 

Guru hendaknya menerapkan metode pemecahan masalah sebagai alternatif metode 

pembelajaran pada mata pelajaran matematika khususnya materi penjumlahan dan 

pengurangan pecahan di kelas IV. Dalam proses pembelajaran dengan metode 

pemecahan masalah, guru hendaknya mempersiapkan dengan baik media, alat 

peraga, dan sumber belajar yang dibutuhkan untuk membantu siswa dalam 

memahami materi pelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan 

baik. Selain itu, guru hendaknya terus memberikan motivasi dan bimbingan kepada 

siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran sehingga siswa benar-benar mengalami 

proses belajarnya dengan baik. 
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(2) Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya dapat menerapkan metode pemecahan masalah sebagai alternatif 

metode pembelajaran untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran di sekolah. 

Sekolah juga diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

dalam pembelajaran agar pembelajaran berjalan dengan baik.  Hal ini karena metode 

pemecahan masalah membutuhkan sarana dan prasarana, media pembelajaran, serta 

fasilitas belajar yang mendukung. 
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UPTD DIKPORA KECAMATAN DUKUHWARU 
SD NEGERI GUMAYUN 01 

J    Jalan Raya Slawi – Jatibarang Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal 
 

 

DAFTAR SISWA KELAS IV SD NEGERI GUMAYUN 01 KAB. TEGAL 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

No. Nama No. Induk Jenis Kelamin 

1. Arvi Ariyanto 2513 L 

2. Deni Tri Pamungkas 2519 L 

3. M. Aji Pupri Cahyono 2531 L 

4. Ade Risma Fitria 2549 P 

5. Adi Purnama 2550 L 

6. Adi Purwanto 2551 L 

7. Akhmad Ariyanto 2552 L 

8. Akhmad Romadhon 2553 L 

9. Alhikmah R 2554 P 

10. Alridani Alif N 2556 P 

11. Amri Rahmatunisa 2557 P 

12. Asri Amanahwati 2558 P 

13. Bilal Abi Setiawan 2559 L 

14. Budi Raharjo 2560 L 

15. Debi Marela 2562 P 

16. Elia Lailatus SY 2563 P 

17. Firly Berlian P 2566 P 

18. Hamdan Aji P 2567 L 

19. Khrisna Ramadhan 2569 L 

20. Khusnul Khamidah 2570 P 

21. Kunthi Dewi K 2571 P 

22. Laela Ulfah 2572 P 

23. Lutfiah Sus P 2573 P 

24. Melani Yulianti 2574 P 
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No. Nama No. Induk Jenis Kelamin 

25. Muhamad Nurfaozan 2575 L 

26. Nilam Nurcahya 2577 P 

27. Oktavia 2579 P 

28. Rafif Rizqullah 2580 L 

29. Resti Dian K 2581 P 

30. Riska Nuryana 2582 P 

31. Rizqi Retno P 2583 L 

32. Salsabila A 2584 P 

33. Teguh Prayitno 2585 L 

34. Tuti Awaliyah 2586 P 

35. Zaidatur Riziq 2588 P 

36. Rendi Irawan 2675 L 

37. Moh. Adib 2703 L 

38. M. Samsul Fadli A 2704 L 
 
       Mengetahui, 
       Kepala Sekolah  
 
 
       Zaenudin , S.Pd. 

19590101 198012 1 008



99 
 

 
 

Lampiran 3 

SILABUS SD NEGERI GUMAYUN 01 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester  : IV (Empat)/ 2 (Dua) 
Standar Kompetensi : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 
 

Kompetensi Dasar Materi 
Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu Sumber Belajar 

6.5  Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan pecahan 

Operasi 
hitung 
pecahan 

1. Melakukan observasi pada permasalahan 
sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan, 
pengamatan, analisis data dan diskusi untuk 
menyelesaikan persoalan sehari-hari yang 
berkaitan dengan pecahan. 

2. Melakukan diskusi dan latihan dengan soal-
soal kontekstual. 

 

1. Menyelesaikan 
persoalan sehari-hari 
yang berkaitan dengan 
penjumlahan dan 
pengurangan pecahan 

 
 
 
 
 

Tes tertulis 5 jp x 35 
menit 

1. Buku 
matematika 

2. Buku referensi 
yang relevan 

3. Kegiatan 
keseharian yang 
relevan 

Mengetahui,  Gumayun, 1 Januari 2013 

Kepala Sekolah  Guru Kelas IV 

 

Zaenudin, S.Pd. Muhayati, S.Pd.SD. 

19590101 198012 1 008  19690211 200312 2 005 
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Lampiran 4 
 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS IV SD NEGERI GUMAYUN 01 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

SIKLUS I 

No Nama 
Pertemuan ke 

I II 

1. Arvi Ariyanto √ √ 
2. Deni Tri P √ √ 
3. M. Aji Pupri C √ √ 
4. Ade Risma Fitria √ √ 
5. Adi Purnama √ √ 
6. Adi Purwanto √ √ 
7. Akhmad Ariyanto √ √ 
8. A. Romadhon √ √ 
9. Alhikmah R _ √ 
10. Alridani Alif N √ √ 
11. Amri Rahmatunisa √ √ 
12. Asri Amanahwati √ √ 
13. Bilal Abi Setiawan √ √ 
14. Budi Raharjo √ √ 
15. Debi Marela √ √ 
16. Elia Lailatus SY √ √ 
17. Firly Berlian P √ √ 
18. Hamdan Aji P √ √ 
19. Khrisna R √ √ 
20. Khusnul K √ √ 
21. Kunthi Dewi K √ √ 
22. Laela Ulfah √ √ 
23. Lutfiah Sus P √ √ 
24. Melani Yulianti √ √ 
25. M. Nurfaozan √ √ 
26. Nilam Nurcahya √ √ 
27. Oktavia √ √ 
28. Rafif Risqullah √ √ 
29. Resti Dian K √ √ 
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30. Riska Nuryana √ √ 
31. Risqi Retno P √ √ 
32. Salsabila A √ √ 
33. Teguh Prayitno √ √ 
34. Tuti Awaliyah √ √ 
35. Zaidatur Riziq √ √ 
36. Rendi Irawan √ √ 
37. Moh. Adib _ √ 
38. M. Samsul Fadli A √ √ 

 
Gumayun, 4 Mei 2013 
 

Observer Mahasiswa Praktikan 
 
 
Muhayati, S.Pd.SD Cinthia Nur Hayati 
19690211 200312 2 005 1401409017 
 

Mengetahui, 
Kepala SD Negeri Gumayun 01 

 
 

Zaenudin, S.Pd. 
19590101 198012 1 008 
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Lampiran 5 
 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS IV SD NEGERI GUMAYUN 01 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

SIKLUS II 

No Nama 
Pertemuan ke 

I II 

1. Arvi Ariyanto √ √ 
2. Deni Tri P √ √ 
3. M. Aji Pupri C √ √ 
4. Ade Risma Fitria √ √ 
5. Adi Purnama √ √ 
6. Adi Purwanto √ √ 
7. Akhmad Ariyanto √ √ 
8. A. Romadhon √ √ 
9. Alhikmah R √ √ 
10. Alridani Alif N √ √ 
11. Amri Rahmatunisa √ √ 
12. Asri Amanahwati √ √ 
13. Bilal Abi Setiawan √ _ 
14. Budi Raharjo √ √ 
15. Debi Marela √ √ 
16. Elia Lailatus SY √ √ 
17. Firly Berlian P √ √ 
18. Hamdan Aji P √ √ 
19. Khrisna R √ √ 
20. Khusnul K √ √ 
21. Kunthi Dewi K √ √ 
22. Laela Ulfah √ √ 
23. Lutfiah Sus P √ √ 
24. Melani Yulianti √ √ 
25. M. Nurfaozan √ √ 
26. Nilam Nurcahya _ √ 
27. Oktavia √ √ 
28. Rafif Risqullah √ _ 
29. Resti Dian K _ √ 
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30. Riska Nuryana √ √ 
31. Risqi Retno P √ √ 
32. Salsabila A √ √ 
33. Teguh Prayitno √ √ 
34. Tuti Awaliyah √ √ 
35. Zaidatur Riziq √ √ 
36. Rendi Irawan √ √ 
37. Moh. Adib √ √ 
38. M. Samsul Fadli A √ √ 

 

 

Gumayun,  25 Mei 2013 
 

Observer Mahasiswa Praktikan 
 
 
Muhayati, S.Pd.SD Cinthia Nur Hayati 
19690211 200312 2 005 1401409017 
 

Mengetahui, 
Kepala SD Negeri Gumayun 01 

 
 

Zaenudin, S.Pd. 
19590101 198012 1 008 
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Lampiran 6 

PENGEMBANGAN SILABUS PERTEMUAN 1 SIKLUS 1 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester  : IV (Empat)/ 2 (Dua) 
Standar Kompetensi : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 
Alokasi waktu   : 2 x 35 menit 
 

Kompetensi 
Dasar Indikator Kegiatan Pembelajaran Media Penilaian Alokasi 

Waktu Sumber Belajar 

6.5 Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
pecahan 

1. Menyelesaikan 
persoalan sehari-
hari yang 
berkaitan dengan 
penjumlahan 
pecahan yang 
berpenyebut 
sama. 

 

Kegiatan Pendahuluan 
Menyampaikan motivasi, tujuan 
pembelajaran, menggali pengetahuan 
prasyarat dengan mengajukan serangkaian 
pertanyaan. 
 
Kegiatan Inti 
• Dengan memberikan permasalahan dan 

menggunakan media berupa kertas 
warna (sebagai model kue), gunting, 
lem siswa diberi kesempatan untuk 
bereksplorasi dan berelaborasi 
dengan cara kerja kelompok untuk 
menjumlahkan pecahan berpenyebut 
sama melalui LKS. 

• Wakil kelompok diberi kesempatan 
untuk mempresentasikan hasil kerja 
kelompoknya, guru memberikan 
konfirmasi. 

• Kertas warna 
(sebagai model 
kue), gunting, 
lem. 

• LKS, LTS 

1. Penilaian 
proses 

2. Tes 
tertulis 
(hasil 
LTS). 

2 x 35 
menit 

1. Buku BSE 
Matematika 
untuk SD/MI 
kelas IV 
karangan 
Burhan 
Mustaqim dan 
Ary Astuti. 

2. Buku 
Matematika 
Erlangga 
karangan M. 
Khafidz dan 
Suyati. 

3. Kegiatan 
keseharian 
yang relevan. 
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Kegiatan Akhir 
• Guru memberi tugas individu kepada 

siswa berupa soal tes akhir atau LTS 
dan mengoreksi bersama hasil tugas 
individu. 

• Siswa dibimbinguntuk membuat 
simpulan. 

• Guru menyampaikan materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

 

Keterangan : 

1. LKS : Lembar Kerja Siswa 

2. LTS : Lembar Tugas Siswa  Slawi, 18 Maret 2013 

  Peneliti 

 

 Cinthia Nur Hayati 

  1401409017 
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Lampiran 7 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 
 Satuan Pendidikan : SD Negeri Gumayun 01 
 Mata Pelajaran : Matematika 
 Kelas/Semester : IV (Empat)/2 (Dua) 
 Materi Pokok : Penjumlahan Pecahan 
 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x Pertemuan) 
 Pelaksanaan : Senin, 29 April 2013 
 
A. Standar Kompetensi 

6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 
B. Kompetensi Dasar 

6.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan 
C. Indikator 

6.5.1 Menyelesaikan persoalan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan 
yang berpenyebut sama 

D. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mendengarkan penjelasan guru dengan media mengenai penjumlahan 

pecahan berpenyebut sama dengan langkah-langkah penyelesaiannya, siswa 
dapat menemukan cara menjumlahkan dua pecahan biasa berpenyebut sama 
dengan benar. 

2. Melalui diskusi kelompok menyelesaikan masalah, siswa dapat menentukan 
hasil penjumlahan dua pecahan biasa berpenyebut sama dengan benar. 
 

Dampak pengiring: ketelitian (carefulness), kerjasama (cooperation), tekun 
(diligence), disiplin (discipline), jujur (fairnes), keberanian (brave). 

E. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian Pecahan 

Menyatakan beberapa bagian dari keseluruhan ke bentuk pecahan: 
Daerah yang berwarna hijau adalah 2 bagian dari 

keseluruhan (4 bagian) atau ditulis dari keseluruhan. 
Bagian yang diarsir adalah 1 bagian dari keseluruhan (4 

bagian) atau ditulis dari keseluruhan. 
Pecahan terjadi karena satu benda dibagi menjadi beberapa bagian yang sama 
besar. Bagian-bagian itu mempunyai nilai pecahan. Jadi, dapat dikatakan bahwa 
pecahan adalah beberapa bagian dari keseluruhan. 

2. Penjumlahan Dua Pecahan Biasa Berpenyebut Sama 
Aturan penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama yaitu dengan 

menjumlahkan pembilang-pembilangnya sedangkan penyebutnya tidak 
dijumlahkan. 
Contoh: 
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Jadi,     
3. Masalah Sehari-hari yang Berkaitan dengan Penjumlahan Pecahan Berpenyebut 

Sama 
Contoh: 

Bu Harti akan membuat roti. Awalnya ia membeli kg tepung terigu. Ternyata 

tepung terigu yang ia beli kurang, lalu ia membeli lagi kg tepung terigu. 
Berapa kg tepung terigu yang dibeli oleh Bu Harti? 

Diketahui : Tepung terigu pembelian pertama = kg 

  Tepung terigu pembelian kedua = kg 
Ditanya : Berapa kg tepung terigu yang dibeli Bu Harti? 

Jawab :       

Jadi, jumlah tepung terigu yang dibeli Bu Harti adalah  kg. 
F. Strategi Pembelajaran 

1. Metode pemecahan masalah. 
G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (± 10 menit) 
a. Guru menyiapkan perlengkapan pembelajaran. (persiapan) 
b. Guru mengondisikan kelas. (persiapan) 
c. Guru membuka pelajaran dengan berdo’a dan salam. 
d. Guru mempresensi kehadiran siswa. (disiplin) 
e. Guru mengadakan apersepsi dengan melakukan tanya jawab: (apersepsi) 

“Di kelas IV ini, siapa yang pernah merayakan ulang tahun? Apa yang 
biasanya ada di sana?” Di sana biasanya ada kue ulang tahun. Guru 
menunjukkan kue di depan kelas. “Kalau di sana ada 4 orang, bagaimana 
kalian membagi kue tersebut sama besar? dan berapa nilai bagian kue tiap 
potong?” 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
g. Guru mengajukan permasalahan kontekstual, yaitu: sebuah keluarga terdiri 

dari Ayah, Ibu, Adi, dan Ana. Mereka mempunyai 2 buah kue. Kue yang 
pertama dibagi secara merata dan sama besarnya. Lalu Ibu membagi kue yang 
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kedua menjadi empat bagian juga, tapi kemudian Ibu berkata “Terimakasih, 
Ibu sudah kenyang, kalian bisa membagi kue bagian Ibu untuk kalian 
bertiga”. Namun, Ana menolak karena sudah merasa cukup, lalu ia 
memberikan kepada Ayah dan Adi dan berkata “kalian bisa membagi rata kue 
bagian Ibu ini untuk kalian berdua”. Tetapi, Ayah menolak karena merasa 
sudah cukup dan kue bagian Ibu diberikan kepada Adi. Berapa bagian kue 
yang diterima oleh masing-masing orang? 

2. Kegiatan Inti (± 35 menit) 
Eksplorasi : 
a. Setelah semua siswa memahami masalah, guru mengelompokkan siswa 

menjadi 7 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 5-6 siswa. 
b. Guru memberi arahan aturan dalam berdiskusi menyelesaikan masalah. 
c. Guru membagikan 2 buah model kue dalam bentuk lingkaran dari kertas 

berwarna dan gunting kepada masing-masing kelompok. 
d. Guru menempelkan 2 buah model kue di papan tulis seperti bentuk model kue 

yang dibagikan kepada siswa. 
Elaborasi : 
e. Guru memberi kesempatan yang luas kepada masing-masing kelompok untuk 

berdiskusi bagaimana cara mereka memotong kue tersebut, kemudian 
membaginya sesuai dengan bagian yang diperoleh Ayah, Ibu, Adi, dan Ana. 
Kemudian siswa menjumlahkan berapa bagian yang dimiliki oleh masing-
masing orang. (kerja sama, tekun, teliti, jujur) 

f. Siswa berdiskusi sesuai dengan batas waktu untuk memecahkan masalah 
yang diajukan dengan memanfaatkan alat peraga yang telah disediakan. 
(disiplin) 

g. Guru berkeliling mengamati, memfasilitasi, dan memotivasi siswa, serta 
membantu siswa apabila ada kesulitan.  

h. Setelah waktu berdiskusi selesai, guru menugaskan beberapa kelompok untuk 
mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. (keberanian) 

Konfirmasi : 
i. Guru membimbing kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi presentasi 

hasil kerja kelompok lain. (keberanian, jujur) 
j. Guru memberi penguatan kepada masing-masing kelompok yang telah 

berhasil menyelesaikan masalah sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian 
yang benar. 

3. Kegiatan Akhir (± 25 menit) 
a. Guru dan siswa membuat kesimpulan cara menjumlahkan dua pecahan biasa 

bepenyebut sama. 
b. Guru mengadakan evaluasi pembelajaran. 
c. Guru bersama siswa mengoreksi dan menganalisis hasil evaluasi. 
d. Guru menutup pelajaran. 

H. Alat Peraga, Media, dan Sumber Belajar 
1. Alat Peraga dan Media 



109 
 

 
 

Kertas warna sebagai model kue, blok pecahan, Lembar Kerja Siswa (LKS), 
gunting, lem. 

2. Sumber Belajar 
a. Silabus KTSP SD Kelas IV. 
b. Mustaqim, Burhan dan Ary Astuty. 2008. Ayo Belajar Matematika untuk SD 

dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. Hal. 172-173. 
c. Khafid, M. dan Suyati. 2007. Pelajaran Matematika untuk SD Kelas IV 

Penekanan pada Berhitung. Jakarta: Erlangga. Hal. 40-42. 
d. Handoko, Tri. 2006. Terampil Matematika 4. Jakarta: Yudhistira. Hal 127-

128. 
I. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil (tes akhir) 
2. Jenis Penilaian : Tes tertulis 
3. Bentuk Tes : Uraian 
4. Alat Penilai :  

a. Soal Tes Akhir dan Kunci Jawaban 
b. Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

5. Kriteria Penilaian : 
a. Jumlah Soal : 4 soal 
b. Skor Soal : nomor 1 (1), nomor 2 (2), nomor 3 (2), dan nomor 4 (3) 

6. Skor Penilaian : Nilai Akhir = 
S  P
S  M

 x 100 

 
Gumayun, 29 April 2013 
 

Observer Mahasiswa Praktikan 
 
 
Muhayati, S.Pd.SD Cinthia Nur Hayati 
19690211 200312 2 005 1401409017 
 

Mengetahui, 
Kepala SD Negeri Gumayun 01 

 
 
 

Zaenudin, S.Pd. 
19590101 198012 1 008 
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Lampiran 8 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

Mata Pelajaran : Matematika  Kelas : IV (Empat) 

Materi Pokok : Penjumlahan Pecahan Waktu  : 15 menit 

Kelompok : 

Anggota : 1. ............................................. 5. ............................................. 

                            2. ............................................. 6. ............................................. 

                            3. ............................................. 7. ............................................. 

                            4. ............................................. 8. ............................................. 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan teliti permasalahan di bawah ini dengan teman kelompok kalian! 

2. Selesaikan penyelesaian masalah tersebut pada lembar jawab yang tersedia. 

3. Kerjakan dengan memanfaatkan alat peraga yang telah disediakan. 

4. Setelah selesai, laporkan hasilnya di depan kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan: 

Sebuah keluarga terdiri dari Ayah, Ibu, Adi, dan Ana. Mereka mempunyai 

2 buah kue. Kue yang pertama dibagi secara merata dan sama besarnya. 

Lalu Ibu membagi kue yang kedua menjadi empat bagian juga, tapi 

kemudian Ibu berkata “Terimakasih, Ibu sudah kenyang, kalian bisa 

membagi kue bagian Ibu untuk kalian bertiga”. Namun, Ana menolak 

karena sudah merasa cukup, lalu ia memberikan kepada Ayah dan Adi dan 

berkata “kalian bisa membagi rata kue bagian Ibu ini untuk kalian 

berdua”. Tetapi, Ayah menolak karena merasa sudah cukup dan kue 

bagian Ibu diberikan kepada Adi. Berapa bagian kue yang diterima oleh 

masing-masing orang? 



 

Lam

1. D
a

 
 
 
 
 
 
 
 

b

 
 
 
 
 
 
 
 

2. D
3. J
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Diketahui 
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:  
bagi menjad
erikut: 

e 1, Ayah m
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a seperti ber
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engan melih

Ayah = 

 Ibu = 

Adi = 

 Ana = 

4) 

Ayah 

Adi =

Ayah 

Adi =

KUNCI

SIKLUS 

di 4 bagian, 

mendapat 

adi 4 bagian
rikut: 

endapat bag

bagian. (sk
n kue yang d
hat gambar, m

+  =  = 

bagian. 

 +  +  =

+  =  = 

=  

=  

=  

=  

I JAWABAN

I PERTEM

untuk Ayah

bagian, Ibu

n, tetapi bag

gian, Ibu tid

kor: 2,5) 
diterima mas
maka masing
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= bagian. 

bagian. 

N LKS 

MUAN 1 

h, Ibu, Adi, 

u bagian, 

gian Ibu dib
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ing-masing 
g-masing ora

A

A

A

dan Ana. Ja

Adi  bag

berikan kepa

at bagian, Ad

orang? (skor
ang mendap

Ibu =  

Ana =  

Andi =  

Ana =  
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adi, bagianny
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ada Adi. Jad
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atkan: 

11 

ya 

na 
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Lampiran 10 

KISI-KISI SOAL TES AKHIR 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

Standar Kompetensi : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 
Kompetensi Dasar : 6.3 Menjumlahkan pecahan 

Materi Indikator Soal 
Bentuk 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Tingkat 
Kesulitan 

Nomor 
Soal 

Penjumlahan 
dua pecahan 
berpenyebut 
sama 

1. Siswa dapat 
menuliskan bentuk 
operasi penjumlahan 
dua pecahan 
berpenyebut sama 
dari gambar yang 
tersedia. 

2. Siswa dapat 
menghitung hasil 
penjumlahan dua 
pecahan berpenyebut 
sama yaitu 

 
 

 
 
  dan    

  
3. Siswa dapat 

memecahkan 
masalah sehari-hari 
yang berkaitan 
dengan penjumlahan 
pecahan berpenyebut 
sama yaitu Dewi 
mendapat bagian 
dan Diki menerima 

 bagian. Berapa 
jumlah potongan roti 
yang diterima Dewi 
dan Diki? 

Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
Uraian 

C1 
 
 
 
 
 
 
 
C2 
 
 
 
 
C3 

Mudah 
 
 
 
 
 
 
 
Sedang 
 
 
 
 
Sulit 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2, 3 
 
 
 
 
4 

Lampiran 11 

SOAL TES AKHIR 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

Mata Pelajaran : Matematika 
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Materi Pokok : Penjumlahan Pecahan 

Kelas/Semester : IV (Empat)/2 (Dua) 

Waktu : 20 menit 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar! 

1. Tuliskan operasi penjumlahan pecahan sesuai gambar di bawah ini! (yang berwarna 

biru dan yang diarsir!) 

 

   

 

  
2. Tentukan hasil penjumlahan pecahan di bawah ini! (untuk menjawabnya tuliskan 

langkah-langkahnya!) 
5
8   

2
8   

  
   

3.Hitunglah hasil penjumlahan pecahan di bawah ini! (untuk menjawabnya tuliskan 

langkah-langkahnya!) 
7

15   
5

15   
  

   

4. Seorang Ibu membeli roti di toko. Sebagian roti dibagikan kepada anaknya. Dewi 

mendapat bagian dan Diki menerima  bagian. Berapa jumlah potongan roti 

yang diterima Dewi dan Diki? (untuk menjawabnya tuliskan langkah-langkahnya!) 

 

 

 

Lampiran 12 

KUNCI JAWABAN SOAL TES AKHIR 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 
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No. 

Soal 
Kunci Jawaban Skor 

1.     atau     1 

Skor penilaian  1 

2. 5
8 

2
8

5 2
8

 

7
8

 

1 

 

1 

Skor penilaian 2 

3. 7
15 

5
15

7 5
15  

12
15 

1 

 

1 

Skor penilaian 2 

4. 
Diketahui        : Roti Dewi =  bagian 

Roti Diki = bagian 

Ditanya           : Jumlah roti Dewi dan Diki? 

Jawab :       

9
12  

3
4 

Jadi, jumlah roti yang diterima Dewi dan Diki adalah  

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Skor penilaian 3 

Skor maksimal 8 
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Lampiran 13 

PENGEMBANGAN SILABUS PERTEMUAN 2 SIKLUS 1 

 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester  : IV (Empat)/ 2 (Dua) 
Standar Kompetensi : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 
Alokasi waktu   : 2 x 35 menit 
 

Kompetensi 
Dasar Indikator Kegiatan Pembelajaran Media Penilaian Alokasi 

Waktu Sumber Belajar 

6.5  
Menyelesaika
n masalah 
yang 
berkaitan 
dengan 
pecahan 

1. Menyelesaikan 
persoalan sehari-
hari yang berkaitan 
dengan 
penjumlahan 
pecahan yang 
berpenyebut tidak 
sama, 

Kegiatan Pendahuluan 
Menyampaikan motivasi, tujuan pembelajaran, 
menggali pengetahuan prasyarat dengan 
mengajukan serangkaian pertanyaan. 
 
Kegiatan Inti 
• Dengan memberikan permasalahan dan 

menggunakan media berupa kertas warna 
(sebagai model telur dadar), gunting, lem 
siswa diberi kesempatan untuk 
bereksplorasi dan berelaborasi dengan 
cara kerja kelompok untuk menjumlahkan 
pecahan berpenyebut tidak sama melalui 
LKS. 

• Wakil kelompok diberi kesempatan untuk 
mempresentasikan hasil kerja 

• Kertas warna 
(sebagai model 
telur dadar), 
lem, gunting. 

• LKS, LTS 
 

1. Penilaian 
proses 

2. Tes 
tertulis 
(hasil 
LTS) 

2 x 35 
menit 

1. Buku BSE 
Matematika 
untuk SD/MI 
kelas IV 
karangan 
Burhan 
Mustaqim dan 
Ary Astuti. 

2. Buku 
Matematika 
Erlangga 
karangan M. 
Khafidz dan 
Suyati. 

3. Kegiatan 
keseharian 
yang relevan. 
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kelompoknya, guru memberikan 
konfirmasi. 

Kegiatan Akhir 
• Guru memberi tugas individu kepada siswa 

berupa soal tes akhir atau LTS dan 
mengoreksi bersama hasil jawaban 
individu. 

• Siswa dibimbinguntuk membuat simpulan. 
• Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 
 

Keterangan : 

LKS : Lembar Kerja Siswa 

LTS : Lembar Tugas Siswa  Slawi, 18 Maret 2013 

  Peneliti 

 

 Cinthia Nur Hayati 
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Lampiran 14 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Gumayun 01 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : IV (Empat)/2 (Dua) 
Materi Pokok : Penjumlahan Pecahan 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x Pertemuan) 
Pelaksanaan : 2 Mei 2013 

 
A. Standar Kompetensi 

6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 
B. Kompetensi Dasar 

6.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan 
C. Indikator 

6.5.2 Menyelesaikan persoalan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan 
yang berpenyebut tidak sama 

D. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mendengarkan penjelasan guru dengan media mengenai penjumlahan 

pecahan berpenyebut tidak sama dengan langkah-langkah pemecahan masalah, 
siswa dapat menemukan cara menjumlahkan dua pecahan biasa berpenyebut 
tidak sama dengan benar. 

2. Melalui diskusi kelompok menyelesaikan masalah, siswa dapat menentukan 
hasil penjumlahan dua pecahan biasa berpenyebut tidak sama dengan benar. 
 

Dampak pengiring: ketelitian (carefulness), kerjasama (cooperation), tekun 
(diligence), disiplin (discipline), jujur (fairnes), keberanian (brave). 

E. Materi Pembelajaran 
1. Penjumlahan Dua Pecahan Biasa yang Berpenyebut Tidak Sama 

Aturan penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama yaitu: 
1) Samakan penyebut dengan mencari KPK kedua bilangan (mencari bentuk 

pecahan yang senilai). 
2) Jumlahkan pecahan baru seperti pada penjumlahan pecahan berpenyebut 

sama. 
Contoh:  

2
3

  
1
6

  

Penyebut kedua pecahan adalah 3 dan 6 dengan KPK yaitu 6, maka: 
2
3   

1
6  

2  2 
3  2   

1  1 
6  1   

4
6   

1
6   

5
6 

Jadi,     
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2. Masalah Sehari-hari yang Berkaitan dengan Penjumlahan Pecahan Berpenyebut 
Tidak Sama 
Contoh: 
Ayah mempunyai sebuah cokelat. Cokelat tersebut kemudian dibagikan kepada 

Bayu  bagian dan kepada Rina  bagian. Berapa banyak bagian cokelat yang 
dibagikan oleh Ayah? 

Diketahui : Cokelat yang dibagikan kepada Bayu = bagian 

 Cokelat yang dibagikan kepada Rina = bagian 
Ditanya : Berapa banyak bagian cokelat yang dibagikan Ayah? 
Jawab  : 
Penyebut kedua pecahan adalah 5 dan 3 dengan KPK 15, maka: 

2
5  

1
3  

2 3
5 3   

1 5
3  5  

6
15  

5
15  

11
15 

Jadi, banyaknya bagian cokelat yang dibagikan oleh Ayah adalah  bagian. 
F. Strategi Pembelajaran 

1. Metode pemecahan masalah 
G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (± 10 menit) 
a. Guru menyiapkan perlengkapan pembelajaran. (persiapan) 
b. Guru mengondisikan kelas. (persiapan) 
c. Guru membuka pelajaran dengan berdo’a dan salam. 
d. Guru mempresensi kehadiran siswa. (disiplin) 
e. Guru mengadakan apersepsi dengan melakukan tanya jawab: (apersepsi) 

“Apakah kalian tadi pagi sudah sarapan? Lauk apa yang kalian makan untuk 
sarapan?” Biasanya pagi hari kita sering sarapan dengan lauk telur goreng. 
Telur tersebut ada yang didadar ataupun diceplok. Misalkan, Bu Guru 
mempunyai 2 buah telur dadar, “Kalau telur dadar pertama Ibu potong 
menjadi 2 bagian sama besar dan telur dadar kedua dipotong menjadi 4 
bagian sama besar, berapa nilai masing-masing bagian dari dua telur dadar 
tadi? Bagaimana caranya kalau 1 bagian telur dadar pertama dijumlahkan 
dengan 1 bagian telur dadar kedua?” 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
g. Guru mengajukan permasalahan kontekstual, yaitu: sebuah keluarga terdiri 

dari Ayah, Ibu, dan Santi. Untuk sarapan pagi, mereka mempunyai 2 buah 
telur dadar. Telur dadar yang pertama dibagi secara merata dan sama 
besarnya. Lalu Ibu membagi telur dadar yang kedua menjadi tiga bagian juga, 
tapi kemudian Ibu berkata “Terimakasih, Ibu sudah kenyang, separuh bagian 
telur dadar bagian Ibu untuk Ayah saja”. Kemudian Ibu memberikan pada 
Ayah separuh bagian dari telur dadar kedua. Karena Ayah merasa masih 
lapar, dengan senang hati Ayah menerimanya. Berapa bagian telur dadar yang 
diterima oleh masing-masing orang? 
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2. Kegiatan Inti (± 40 menit) 
Eksplorasi : 
a. Setelah semua siswa memahami masalah, guru mengelompokkan siswa 

menjadi 7 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 5-6 siswa. 
b. Guru memberi arahan aturan dalam berdiskusi menyelesaikan masalah. 
c. Guru membagikan 2 buah model telur dadar dalam bentuk lingkaran dari 

kertas berwarna dan gunting kepada masing-masing kelompok. 
d. Guru menempelkan 2 buah model telur dadar di papan tulis seperti bentuk 

model telur dadar yang dibagikan kepada siswa. 
Elaborasi : 
e. Guru memberi kesempatan yang luas kepada masing-masing kelompok untuk 

berdiskusi bagaimana cara mereka memotong telur dadar tersebut, kemudian 
membaginya sesuai dengan bagian yang diperoleh Ayah, Ibu, dan Sinta. 
Kemudian siswa menjumlahkan berapa bagian yang diterima oleh masing-
masing orang. (kerja sama, tekun, jujur, ketelitian) 

f. Siswa berdiskusi sesuai dengan batas waktu untuk memecahkan masalah 
yang diajukan dengan memanfaatkan alat peraga yang telah disediakan. 
(disiplin) 

g. Guru berkeliling mengamati, memfasilitasi, dan memotivasi siswa, serta 
membantu siswa apabila ada kesulitan.  

h. Setelah waktu berdiskusi selesai, guru menugaskan beberapa kelompok untuk 
mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. (keberanian) 

Konfirmasi : 
i. Guru membimbing kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi presentasi 

hasil kerja kelompok lain. (keberanian, jujur) 
j. Guru memberi penguatan kepada masing-masing kelompok yang telah 

berhasil menyelesaikan masalah sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian 
yang benar. 

3. Kegiatan Akhir (± 20 menit) 
a. Guru dan siswa membuat kesimpulan cara menjumlahkan dua pecahan biasa 

bepenyebut tidak sama. 
b. Guru mengadakan evaluasi pembelajaran. 
c. Guru bersama siswa mengoreksi dan menganalisis hasil evaluasi. 
d. Guru menutup pelajaran. 

H. Alat Peraga, Media, dan Sumber Belajar 
1. Alat Peraga dan Media 

Kertas warna sebagai model telur dadar, Blok pecahan, LKS, gunting, lem. 
2. Sumber Belajar 

a. Silabus KTSP SD Kelas IV. 
b. Mustaqim, Burhan dan Ary Astuty. 2008. Ayo Belajar Matematika untuk SD 

dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. Hal. 173-174. 
c. Khafid, M. dan Suyati. 2007. Pelajaran Matematika untuk SD Kelas IV 

Penekanan pada Berhitung. Jakarta: Erlangga. Hal. 40-42. 
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d. Handoko, Tri. 2006. Terampil Matematika 4. Jakarta: Yudhistira. Hal 127-
128. 

I. Penilaian 
1. Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil (tes akhir) 
2. Jenis Penilaian : Tes tertulis 
3. Bentuk Tes : Uraian 
4. Alat Penilaian :  

a. Soal Tes Akhir dan Kunci Jawaban 
b. Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

5. Kriteria Penilaian : 
a. Jumlah Soal : 4 soal 
b. Skor Soal : nomor 1 (1), nomor 2 (2), nomor 3 (2), dan nomor 4 (3) 

6. Skor Penilaian : Nilai Akhir = 
S  P
S  M

 x 100 

 
 
 

Gumayun, 2 Mei 2013 
 

Observer  Mahasiswa Praktikan 
 
 
 
Muhayati, S.Pd.SD   Cinthia Nur Hayati 
19690211 200312 2 005 1401409017 
 
 

Mengetahui, 
Kepala SD Negeri Gumayun 01 

 
 
 

Zaenudin, S.Pd. 
19590101 198012 1 008
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Lampiran 15 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

Mata Pelajaran : Matematika  Kelas : IV (Empat) 

Materi Pokok : Penjumlahan Pecahan Waktu : 20 menit 

Kelompok : 

Anggota : 1. ............................................. 5. ............................................. 

                            2. ............................................. 6. ............................................. 

                            3. ............................................. 7. ............................................. 

                            4. ............................................. 8. ............................................. 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan teliti permasalahan di bawah ini dengan teman kelompok kalian! 

2. Selesaikan penyelesaian masalah tersebut pada lembar jawab yang tersedia. 

3. Kerjakan dengan memanfaatkan alat peraga yang telah disediakan. 

4. Setelah selesai, laporkan hasilnya di depan kelas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Permasalahan: 

Sebuah keluarga terdiri dari Ayah, Ibu, dan Sinta. Untuk sarapan pagi, 

mereka mempunyai 2 buah telur dadar. Telur dadar yang pertama dibagi 

secara merata dan sama besarnya. Lalu Ibu membagi telur dadar yang 

kedua menjadi tiga bagian juga, tapi kemudian Ibu berkata “Terimakasih, 

Ibu sudah kenyang, separuh bagian telur dadar bagian Ibu untuk Ayah 

saja”. Kemudian Ibu memberikan pada Ayah separuh bagian dari telur 

dadar kedua. Karena Ayah merasa masih lapar, dengan senang hati Ayah 

menerimanya. Berapa bagian telur dadar yang diterima oleh masing-

masing orang? 



 

Lam

 
1. D

a

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b
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Lampiran 17 

KISI-KISI SOAL TES AKHIR 
SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 
Standar Kompetensi : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 
Kompetensi Dasar : 6.3 Menjumlahkan pecahan 

Materi Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 
Ranah 

Kognitif 
Tingkat 

Kesulitan 
Nomor 

Soal 
Penjumlahan 
dua pecahan 
berpenyebut 
tidak sama 

1. Siswa dapat 
menuliskan bentuk 
operasi penjumlahan 
dua pecahan 
berpenyebut tidak 
sama dari gambar yang 
tersedia. 

2. Siswa dapat 
menghitung hasil 
penjumlahan dua 
pecahan berpenyebut 
tidak sama yaitu 

 
  

 
  dan 

   
3. Siswa dapat 

memecahkan masalah 
sehari-hari yang 
berkaitan dengan 
penjumlahan pecahan 
berpenyebut tidak 
sama yaitu Lina 
mempunyai pita 
sepanjang meter. 
Ternyata pita tersebut 
kurang, lalu ia 
membeli pita yang 
sama sepanjang  
meter. Berapa meter 
panjang pita yang 
dimiliki Lina 
sekarang? 

Uraian 
 
 
 
 
 

 
Uraian 
 
 
 
 
Uraian 

C1 
 
 
 
 
 
 

C2 
 
 

 
 

C3 

Mudah 
 
 
 
 
 
 

Sedang 
 
 
 
 

Sulit 

1 
 
 
 
 
 
 

2, 3 
 
 
 
 

4 

 

 

Lampiran 18 

SOAL TES AKHIR 
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SIKLUS I PERTEMUAN 2 
 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Penjumlahan Pecahan 
Kelas/Semester : IV (Empat)/2 (Dua) 
Waktu : 25 menit 
 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar! 
1. Tuliskan operasi penjumlahan pecahan sesuai gambar di bawah ini! (yang berwarna 

hijau dan yang diarsir!) 
 
 
= + 

 
 
 
 

    
2. Tentukan hasil penjumlahan pecahan di bawah ini! (untuk menjawabnya tuliskan 

langkah-langkahnya!) 
4
3   

4
6    

3. Hitunglah hasil penjumlahan pecahan di bawah ini! (untuk menjawabnya tuliskan 
langkah-langkahnya!) 

1
3   

4
9   

4. Lina mempunyai pita sepanjang meter untuk menghias kado untuk Ibunya. 

Ternyata pita tersebut kurang, lalu ia membeli pita yang sama sepanjang  meter. 

Berapa meter panjang pita yang dimiliki Lina sekarang? (untuk menjawabnya 
tuliskan langkah-langkahnya!) 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 19 
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KUNCI JAWABAN SOAL TES AKHIR 
SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 
No. 
Soal 

Kunci Jawaban Skor 

1. 3
8

1
4 1 

Skor penilaian 1 
2. 4

3 
  

4
6 

4 2
3 2

4 1
6 1

 

8
6

4
6

12
6 2 

1 
 
1 

Skor penilaian 2 
3. 1

3
  

4
9

 
1 9
3 9

4 3
9 3

 

9
27

12
27

21
27

 

1 
 
1 

Skor penilaian 2 
4. 

Diketahui : Pita pertama yang dimiliki Lina = meter 

Pita kedua yang dibeli Lina =  meter 
Ditanya : Panjang pita yang dimiliki Lina sekarang? 
Jawab : 

4
5

 
3
4

 
4  4
5  4

 
3  5
4  5

 

 
16
20  

15
20  

31
20 

Jadi, pita yang dimiliki Lina sekarang adalah meter. 

 
1 
 

 
 
 

1 
 
1 

Skor penilaian 3 
Skor maksimal 8 
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Lampiran 20 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF 
SIKLUS I 

 
Standar Kompetensi : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 
Kompetensi Dasar : 6.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan 

Materi Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 
Ranah 

Kognitif 
Tingkat 

Kesulitan 
Nomor 

Soal 

Operasi hitung 
pecahan 

1. Siswa dapat menuliskan bentuk 
operasi penjumlahan dua 
pecahan berpenyebut sama dari 
gambar yang tersedia. 

2. Siswa dapat menuliskan bentuk 
operasi penjumlahan dua 
pecahan berpenyebut tidak sama 
dari gambar yang tersedia. 

3. Siswa dapat menghitung hasil 
penjumlahan dua pecahan 
berpenyebut sama yaitu 

    dan     
4. Siswa dapat menghitung hasil 

penjumlahan dua pecahan 
berpenyebut tidak sama yaitu 

    dan    
5. Siswa dapat memecahkan 

masalah sehari-hari yang 
berkaitan dengan penjumlahan 
pecahan berpenyebut sama yaitu 
jika bagian sawah ditanami 

jagung dan bagian sawah 
ditanami padi. Berapa bagian 
sawah Pak Ari yang sudah 
ditanami jagung atau padi? 

6. Siswa dapat memecahkan 
masalah sehari-hari yang 
berkaitan dengan penjumlahan 
pecahan berpenyebut tidak sama 
yaitu  seorang penjahit 
memerlukan meter kain untuk 

membuat baju dan   meter 

Uraian 
 
 
 
 
Uraian 

 
 
 
 
Uraian 

 
 
 
 
Uraian 

 
 
 
Uraian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian 

C1 
 
 
 
 

C1 
 
 
 
 

C2 
 
 
 
 

C2 
 
 
 

C3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C3 

Mudah 
 
 
 
 

Mudah 
 

 
 
 

Sedang 
 
 
 
 

Sedang 
 
 
 

Sulit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sulit 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3, 5 
 
 
 
 

4, 6 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
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kain untuk membuat celana. 
Berapa meter kain yang 
dibutuhkan untuk membuat baju 
dan celana? 
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Lampiran 21 

SOAL TES FORMATIF 

SIKLUS I 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok  : Penjumlahan Pecahan 

Kelas/Semester : IV (Empat)/2 (Dua) 

Waktu  : 35 menit 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar! 

1. Tuliskan operasi penjumlahan pecahan sesuai gambar di bawah ini! (yang berwarna 

kuning dan yang diarsir!) 

  

   

 
2. Tuliskan operasi penjumlahan pecahan sesuai gambar di bawah ini! (yang berwarna 

merah dan yang diarsir!) 
 

 
 + 
 

 

   

3. Tentukan hasil penjumlahan pecahan di bawah ini! (untuk menjawabnya tuliskan 

langkah-langkahnya!) 
3
6

  
2
6
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4. Tentukan hasil penjumlahan pecahan di bawah ini! (untuk menjawabnya tuliskan 

langkah-langkahnya!) 
2
6   

1
5   

5. Tentukan hasil penjumlahan pecahan di bawah ini! (untuk menjawabnya tuliskan 

langkah-langkahnya!) 
4

11   
5

11   

6. Tentukan hasil penjumlahan pecahan di bawah ini! (untuk menjawabnya tuliskan 

langkah-langkahnya!) 
7

12
  

2
3

  

7. Pak Ari mempunyai sepetak sawah di desanya. Jika bagian ditanami jagung dan 

bagian ditanami padi. Berapa bagian sawah Pak Ari yang sudah ditanami jagung 

atau padi? (untuk menjawabnya tuliskan langkah-langkahnya!) 

8. Untuk membuat sebuah pakaian, seorang penjahit memerlukan meter kain untuk 

membuat baju dan   meter kain untuk membuat celana. Berapa meter kain yang 

dibutuhkan untuk membuat baju dan celana? (untuk menjawabnya tuliskan 

langkah-langkahnya!) 
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Lampiran 22 

KUNCI JAWABAN SOAL TES FORMATIF 

SIKLUS I 

 

No. 

Soal 
Kunci Jawaban Skor 

1.     atau   1 

Skor penilaian 1 

2. 5
12

1
3

 1 

Skor penilaian 1 

3. 3
6

2
6

3 2
6  

5
6

 

1 

 

1 

Skor penilaian 2 

4. 2
6 

1
5

2 5
6 5

1 6
4 6 

10
30

6
30

16
30

8
15 

1 

 

1 

Skor penilaian 2 

5. 4
11

5
11

4 5
11  

9
11

 

1 

 

1 

Skor penilaian 2 
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6. 7
12 

2
3

7 1
12 1

2 4
3 4 

   
7

12  
8

12  
15
12 

5
4 

1 

 

1 

Skor penilaian 2 

No. 

Soal 
Kunci Jawaban Skor 

7. 
Diketahui : Sawah yang ditanami jagung = bagian 

Sawah yang ditanami padi    = 
 

bagian 

Ditanya :  Jumlah bagian sawah Pak Ari yang sudah 

ditanami jagung atau padi? 

Jawab : 

4
25

  
18
25

 
4  18

25
 

    bagian. 

Jadi, bagian sawah Pak Ari yang sudah ditanami jagung atau 

padi adalah   bagian. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

Skor penilaian 3 

8. 
Diketahui : Kain untuk membuat baju         = meter 

Kain untuk membua celana      = meter 

Ditanya : Kain yang dibutuhkan untuk membuat baju dan 

celana? 

Jawab: 

7
4 

12
8

7  2
4 2

12  1
8 1  

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 
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14
8

12
8

26
8

13
4  

Jadi, kain yang dibutuhkan untuk membuat baju dan celana 

adalah  meter. 

Skor penilaian 3 

Skor maksimal 16 

 

 

Lampiran 23 

DAFTAR KONVERSI SKOR KE NILAI 

 

Soal Tes Akhir Pembelajaran 
No. Skor Nilai 
1 8 100 
2 7 87,5 
3 6 75 
4 5 62,5 
5 4 50 
6 3 37,5 
7 2 25 
8 1 12,5 

 
Soal Tes Formatif 

No. Skor Nilai 
1 16 100 
2 15 93,75 
3 14 87,5 
4 13 81,25 
5 12 75 
6 11 68,75 
7 10 62,5 
8 9 56,25 
9 8 50 
10 7 43,75 
11 6 37,5 
12 5 31,25 
13 4 25 
14 3 18,75 
15 2 12,5 
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16 1 6,25 
 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 24 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) I 

Lembar PenilaianRencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : 

2. NIM   : 

3. Tempat Mengajar : 

4. Kelas   : 

5. Alokasi Waktu  : 

6. Tanggal   : 

B. Petunjuk Penggunaan 

 Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 
 
 

Perumusan 
Indikator 

Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar yang 
ditandai oleh perubahan perilaku 
yang dapat diukur yang mencakup 
sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. 
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No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

 
 

Indikator dikembangkan sesuai 
dengan karakteristik siswa, satuan 
pendidikan, dan potensi daerah. 

 

 Digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian.  

Menggunakan kata kerja 
operasional yang dapat 
diukur/diobservasi. 

 

2. Ketepatan materi Materi ajar memuat fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur yang relevan  

 

Ditulis dalam bentuk butir-butir 
sesuai dengan rumusan indikator 
pencapaian kompetensi.  

 

Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa.  

Sesuai dengan perkembangan 
IPTEK.  

3. 
 
 
 
 
 

Penggunaan media Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada standar kompetensi 
dan kompetensi dasar. 

 

 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada materi ajar dan 
kegiatan pembelajaran. 

 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada indikator 
pencapaian kompetensi 

 

Penentuan sumber belajar/media 
sesuai dengan lingkungan siswa 
(misal: referensi tertulis, 
lingkungan, narasumber, TV, dll.) 

 

4. Mengorganisasikan 
urutan materi 

Menyusun materi secara sistematis  

 

Materi disusun secara induktif  
Materi berdasarkan tingkat 
kesulitan, mengajarkan dari yang 
mudah terlebih dahulu 

 

Materi mencakup tiga ranah yaitu 
ranah kognitif, afektif dan 
psikomotorik 

 

5. Ketepatan alat 
evaluasi  

Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi   

 

Memuat teknik tes dan non tes  
Mengarahkan siswa untuk berpikir 
tingkat tinggi  

Instrumen penilaian disertai kunci  
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No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

jawaban dan kriteria penilaian 
6. Kemampuan 

mengembangkan 
potensi siswa 

Melibatkan siswa secara aktif dalam 
proses pembelajaran   

 

Melibatkan siswa mencari informasi 
yang luas dan dalam tentang 
topik/tema materi yang akan 
dipelajari 

 

Memberi kesempatan untuk 
berpikir, menganalisis, 
menyelesaikan masalah, dan 
bertindak tanpa rasa takut 

 

Memberikan kesempatan siswa 
untuk menyajikan hasil kerja 
individual maupun kelompok 

 

SKOR TOTAL  
 

Skor maksimal N1 = 24 
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Lampiran 25 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) II 

Lembar Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : 

2. NIM   : 

3. Tempat Mengajar : 

4. Kelas   : 

5. Alokasi Waktu  : 

6. Tanggal  : 

B. Petunjuk Penggunaan 

 Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 

Penguasaan 
materi  

Berfungsi sebagai nara sumber  

 

Performansi guru saat menjelaskan 
materi tidak selalu melihat buku  

Menjelaskan materi dengan sistematis  
Membantu siswa dalam 
menyelesaikan masalah  

2. Kemampuan Memotivasi siswa secara psikis dan   
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No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

membuka 
pembelajaran 

fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 
Mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari. 

 

Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai.  

Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai 
silabus. 

 

3. Kemampuan 
bertanya 

Pertanyaan yang diajukan jelas   

 

Pertanyaan yang diajukan tidak 
mengarah pada jawaban  

Pertanyaan ditujukan kepada seluruh 
siswa atau tidak bersifat individual  

Pertanyaan menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami siswa  

4. Kemampuan 
mengadakan 
variasi 
pembelajaran 

Menerapkan metode yang inovatif  

 

Menciptakan suasana pembelajaran 
yang interaktif, inspiratif, 
menyenangkan dan menantang 

 

Menerapkan variasi teknik 
pembelajaran (individu/kelompok)  

Pembelajaran sesuai dengan  
karakteristik siswa  

5. Kejelasan dan 
penyajian materi 

Menjelaskan materi dengan intonasi 
yang tepat  

 

Menyajikan materi menggunakan 
bahasa yang mudah dipahami siswa  

Menjelaskan materi menggunakan 
bahasa yang baik dan benar  

Menjelaskan materi dengan 
memberikan contoh konkret/nyata 
dalam kehidupan sehari-hari 

 

6. Kemampuan 
mengelola kelas 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri 
sesuai dengan rencana.  

 

Menciptakan iklim kelas yang 
kondusif.  

Tidak terjadi penundaan kegiatan 
selama pembelajaran.  

Tidak terjadi penyimpangan selama 
pembelajaran.  

7. Kemampuan 
menutup 

Bersama-sama dengan siswa dan/atau 
sendiri membuat rangkuman/simpulan   
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No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

pembelajaran pelajaran. 
Melakukan penilaian/refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan terprogram. 

 

Memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran.  

Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remidi, 
program pengayaan, layanan 
konseling, dan/atau memberikan tugas 
baik tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil belajar 
siswa, menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 

 

8. Ketepatan antara 
Waktu dan 
Materi Pelajaran 

Dimulai sesuai dengan rencana.  

 Waktu digunakan dengan cermat.  
Tidak terburu-buru/diperlambat.  
Diakhiri dengan rencana.  

SKOR TOTAL  
 

Skor maksimal N2 = 32 

 

Untuk Persyaratan Lulus: 

Nilai akhir minimal 71 

Penentuan nilai akhir:  
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Lampiran 26 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN METODE PEMECAHAN MASALAH 

Petunjuk: 

 Berdasarkan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran Matematika 

dengan penerapan metode pemecahan masalah, berilah nilai dengan tanda cek (√) pada 

kotak skor 1, 2, 3, atau 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 
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1. Perhatian siswa dalam 

mengikuti pelajaran di kelas. 

 

 

 

 

2. Keterlibatan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 

 

 

 

3. Kerjasama siswa dalam 

berkelompok untuk 

memecahkan soal. 

 

 

4. Keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerja. 

 

 

    1             2             3             4 

 

 

Nilai Butir 1=  A 

 

   1             2             3             4 

 

 

Nilai Butir 1= B 

 

   1             2             3             4 

 

 

Nilai Butir 1= C 

 

   1             2             3             4 

 

 

Nilai Butir 1= D 

 

    

Skor perolehan aktivitas siswa: 

P =  100% 
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Lampiran 27 

DESKRIPTOR 

PEDOMAN OBSERVASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

 

1. Perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas. 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru. 

b. Siswa mencatat materi yang diajarkan guru. 

c. Siswa tidak melakukan kegiatan apapun selain fokus pada pelajaran. 

d. Respon siswa saat guru memberikan pertanyaan. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Keterlibatan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa berani menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain. 

b. Siswa menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran yang telah 

diajarkan. 

c. Siswa memberikan pendapat yang berkaitan dengan materi pelajaran yang telah 

diajarkan.  

d. Siswa menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

3. Kerjasama siswa dalam berkelompok untuk memecahkan masalah.  

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa berinteraksi dengan sesama anggota kelompok dalam menyelesaikan 

tugasnya. 

b. Siswa memberikan pendapat dalam memecahkan masalah. 

c. Siswa menghargai pendapat teman sekelompoknya.  
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d. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja. 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa berani maju mengerjakan soal atas kesadaran sendiri (tanpa ditunjuk guru). 

b. Siswa membacakan hasil kerjanya dengan suara keras dan lantang. 

c. Siswa mengerjakan soal dengan langkah-langkah yang benar dan tepat.  

d. Tatapan siswa menyeluruh ke semua siswa lain. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 28 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

DENGAN MENERAPKAN METODE PEMECAHAN MASALAH 

Petunjuk: 

 Bubuhkan tanda cek (√) pada kolom 1, 2, 3, atau 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 

No. Nama siswa 

Aspek Yang Dinilai 

Jum. Skor Nilai A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. ARVI ARIYANTO                   
2. DENI TRI P                   
3. M. AJI PUPRI C                   
4. ADE RISMA FITRIA                   
5. ADI PURNAMA                   
6. ADI PURWANTO                   
7. AKHMAD ARIYANTO                   
8. A. ROMADHON                   
9. ALHIKMAH R                   
10. ALRIDANI ALIF N                   
11. AMRI RAHMATUNISA                   
12. ASRI AMANAHWATI                   
13. BILAL ABI SETIAWAN                   
14. BUDI RAHARJO                   
15. DEBI MARELA                   
16. ELIA LAILATUS SY                   
17. FIRLY BERLIAN P                   
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18. HAMDAN AJI P                   
19. KHRISNA R                   
20. KHUSNUL K                   
21. KUNTHI DEWI K                   
22. LAELA ULFAH                   
23. LUTFIAH SUS P                   
24. MELANI YULIANTI                   
25. M. NURFAOZAN                   
26. NILAM NURCAHYA                   
27. OKTAVIA                   
28. RAFIF RISQULLAH                   
29. RESTI DIAN K    
30. RISKA NURYANA                   
31. RIZQI RETNO P                   
32. SALSABILA A                   
33. TEGUH PRAYITNO                   
34. TUTI AWALIYAH                   
35. ZAIDATUR RIZIQ                   
36. RENDI IRAWAN                   
37. MOH. ADIB                   
38. M. SAMSUL FADLI A                   
Jumlah Siswa                   
Jumlah Nilai       
Rata-rata       
Persentase (%)       
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Lampiran 29 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU  DAN SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN METODE PEMECAHAN MASALAH 

 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang telah tersedia! 

2. Pada kolom Ya, jika kegiatan yang diamati terdapat dalam pembelajaran dan pada 

kolom Tidak, jika kegiatan yang diamati tidak terdapat dalam pembelajaran! 

No. Kegiatan Guru Ya Tidak 

1. Guru memberikan permasalahan untuk dipecahkan oleh siswa. 
   

2. Guru memberikan rambu-rambu cara menyelesaikan soal. 
   

3. 
Guru mengarahkan bagaimana langkah-langkah yang benar 
dalam menyelesaikan soal. 
 

  

4. 
Guru memeriksa ulang jawaban yang diperoleh siswa dengan apa 
yang ditanyakan soal. 
 

  

5. Guru mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi apakah ada cara 
lain untuk menyelesaikan soal.   

6. Guru mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi apakah ada 
jawaban/ hasil lain yang memenuhi.   

 
No. Kegiatan Siswa Ya Tidak 

1. 
Siswa menganalisis apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 
permasalahan serta bagaimana cara penyelesaiannya. 
 

  

2. 
Siswa membuat rencana cara penyelesaian soal sesuai dengan 
rambu-rambu yang diberikan guru. 
 

  

3. 
Siswa menyelesaikan soal sesuai dengan rencana yang telah dibuat 
dengan arahan dari guru. 
 

  

4. 
Siswa mencocokan hasil yang diperolehnya dengan jawaban dari 
guru. 
 

  

5. Siswa mengidentifikasi adakah cara lain untuk menyelesaikan soal 
dengan arahan dari guru.   

6. Siswa mengidentifikasi adakah jawaban/hasil lain yang memenuhi 
dengan arahan dari guru.   

 

Lampiran 30 
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ANGKET MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Baca pertanyaan dibawah ini dengan teliti. 

2. Beri tanda (X) pada pada huruf a, b, c, dan d pada lembar jawab yang paling sesuai 

dengan keadaanmu sesungguhnya. 

3. Jumlah pertanyaan ada 20 butir. 

 

1. Apakah kamu tetap mengerjakan PR/ tugas matematika yang diberikan oleh guru 

walaupun tanpa bimbingan dari orang lain yang lebih mampu? Jika iya, berapa kali? 

a. Selalu 

b. Sering, lebih dari 3 kali dalam seminggu 

c. Pernah, 1-2 kali dalam seminggu 

d. Tidak pernah 

2. Jika kamu menjumpai soal matematika yang sulit, apakah kamu berusaha mencari 

jawaban dari buku/ sumber lain? 

a. Saya selalu berusaha mencari jawaban dari buku/ sumber lain 

b. Saya berusaha mencari jawaban dari buku/ sumber lain jika dibutuhkan 

c. Saya berusaha mencari jawaban dengan menyontek teman 

d. Saya tidak pernah berusaha mencari jawaban dari buku/ sumber lain 

3. Apakah kamu menyelesaikan tugas-tugas matematika dengan kemampuan sendiri? 

Jika iya, berapa kali? 

a. Selalu 

b. Sering, lebih dari 3 kali dalam seminggu 

c. Pernah, 1-2 kali dalam seminggu 

d. Tidak pernah 

4. Apakah kamu tertantang untuk mengerjakan tugas matematika yang bagi kebanyakan 

teman dianggap sulit? 

a. Saya sangat tertantang untuk mengerjakan walaupun tidak disuruh guru. 

b. Saya tertantang untuk mengerjakan jika disuruh guru. 

c. Saya tertantang untuk mengerjakan jika semua teman juga mengerjakan. 

d. Saya sama sekali tidak tertantang untuk mengerjakan. 



148 
 

 
 

5. Apakah kamu belajar matematika hanya pada saat ulangan saja? 

a. Saya selalu belajar matematika hanya pada saat ulangan 

b. Saya belajar matematika jika ada PR (pekerjaan rumah) 

c. Saya belajar matematika jika disuruh orang tua 

d. Saya selalu belajar setiap hari dan setiap waktu 

6. Apakah kamu cepat bosan dalam mengerjakan soal-soal matematika? 

a. Saya cepat bosan dalam mengerjakan soal-soal matematika apapun bentuknya 

b. Saya hanya bosan mengerjakan soal-soal matematika yang sulit 

c. Saya bosan mengerjakan soal-soal matematika bentuk uraian 

d. Saya tidak pernah merasa bosan mengerjakan soal-soal matematika apapun 

bentuknya 

7. Bagaimana menurutmu “saya tidak peduli bila tugas matematika yang saya kerjakan 

tidak sempurna, yang penting sudah selesai”? 

a. Sangat setuju 

b. Ragu-ragu 

c. Biasa saja 

d. Tidak setuju 

8. Apakah kamu merasa yakin dapat mengerjakan ulangan matematika karena telah 

belajar secara optimal? 

a. Saya sangat yakin dapat mengerjakan dapat mengerjakan ulangan matematika 

b. Saya hanya yakin dapat mengerjakan ulangan matematika pada soal yang mudah 

c. Saya ragu-ragu dapat mengerjakan ulangan matematika 

d. Saya tidak yakin dapat mengerjakan ulangan matematika 

9. Bila ada PR matematika, kamu mencontoh pekerjaan teman apa adanya, tanpa 

bertanya cara penyelesaiannya? Jika iya, berapa kali? 

a. Selalu 

b. Sering, lebih dari 3 kali dalam seminggu 

c. Pernah, 1-2 kali dalam seminggu 

d. Tidak pernah 

10. Apakah kamu mencari sumber-sumber terbaru untuk menunjang tugas matematika 

yang kamu kerjakan? 

a. Saya selalu mencari walaupun sumber tersebut tidak dibutuhkan 
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b. Saya mencari jika sumber tersebut dibutuhkan 

c. Saya mencari jika sumber yang saya punya tidak ada 

d. Saya tidak pernah mencari sumber terbaru 

11. Apakah kamu penah mengerjakan soal matematika meskipun tidak diberikan guru? 

Jika iya, berapa kali? 

a. Selalu 

b. Sering, lebih dari 3 kali dalam seminggu 

c. Pernah, 1-2 kali dalam seminggu 

d. Tidak pernah 

12. Menurut kamu, apakah kamu percaya diri dengan hasil jawabanmu dalam 

menyelesaikan tugas matematika yang diberikan guru walaupun tidak semuanya 

benar? 

a. Sangat percaya diri 

b. Percaya diri 

c. Biasa saja 

d. Tidak percaya diri 

13. Apakah kamu berusaha mengatasi setiap kendala yang dapat menghambat hasil 

belajar terbaik kamu dalam pelajaran matematika? Jika iya, berapa kali? 

a. Selalu 

b. Sering, lebih dari 3 kali dalam seminggu 

c. Pernah, 1-2 kali dalam seminggu 

d. Tidak pernah 

14. Dalam menyelesaikan tugas matematika, apakah kamu mengerjakan sesuai dengan 

langkah-langkah yang kamu ketahui saja? Jika iya, berapa kali? 

a. Selalu 

b. Sering, lebih dari 3 kali dalam seminggu 

c. Pernah, 1-2 kali dalam seminggu 

d. Tidak pernah 

15. Apakah kamu lebih suka mendiskusikan tugas-tugas matematika daripada sekedar 

ngobrol? 

a. Sangat suka 

b. Suka 
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c. Biasa saja 

d. Tidak suka 

16. Apakah kamu pernah mengerjakan soal matematika yang belum diberikan guru pada 

jam pelajaran lain? Jika iya, berapa kali? 

a. Selalu 

b. Sering, lebih dari 3 kali dalam seminggu 

c. Pernah, 1-2 kali dalam seminggu 

d. Tidak pernah 

17. Bagaimana menurutmu “apapun hasilnya, saya harus menyelesaikan tugas 

matematika tepat waktu”? 

a. Sangat setuju 

b. Ragu-ragu 

c. Biasa saja 

d. Tidak setuju 

18. Apakah kamu mencari cara yang paling mudah untuk mengerjakan tugas 

matematika, walaupun tidak sesuai dengan contoh yang diberikan guru? Jika iya, 

berapa kali? 

a. Selalu 

b. Sering, lebih dari 3 kali dalam seminggu 

c. Pernah, 1-2 kali dalam seminggu 

d. Tidak pernah 

19. Ketika belajar matematika, apakah kamu melakukannya sambil menonton televisi 

agar tidak bosan? Jika iya, berapa kali? 

a. Selalu 

b. Sering, lebih dari 3 kali dalam seminggu 

c. Pernah, 1-2 kali dalam seminggu 

d. Tidak pernah 

20. Apakah kamuselalu mengerjakan tugas matematika dengan sebaik-baiknya dan 

dengan segenap kemampuanmu sendiri? 

a. Saya selalu mengerjakan tugas matematika dengan sebaik-baiknya dan dengan 

segenap kemampuan saya sendiri 
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b. Saya mengerjakan tugas matematika dengan apa adanya dan dengan kemampuan 

saya sendiri 

c. Saya mengerjakan tugas matematika dengan menyontek teman sebangku 

d. Saya tidak pernah mengerjakan tugas matematika dengan sebaik-baiknya 
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Lampiran 31 

PETUNJUK PENILAIAN ANGKET MOTIVASI 

 

1. Pedoman pembuatan angket ini yaitu skala Likert. 

2. Indikator motivasi yang digunakan menurut Sardiman, yang mencakup: 

Indikator motivasi Nomor pertanyaan 

1. Tekun menghadapi tugas 
2. Ulet menghadapi kesulitan 
3. Menunjukkan minat terhadap 

macam-macam masalah 
4. Lebih senang bekerja mandiri 
5. Cepat bosan pada tugas-tugas rutin 
6. Dapat mempertahankan pendapatnya 
7. Tidak mudah melepaskan hal-hal 

yang diyakini itu 
8. Senang mencari dan memecahkan 

soal-soal 

1, 15, 17 
2, 13, 20 

11, 16 
 

3, 9 
5, 6, 19 

 
7, 14 

 
8, 12 

 
4, 10, 18 

 
3. Terdapat 20 pertanyaan yang terdiri dari 10 pertanyaan positif (1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 

13, 15, 20) dan 10 pertanyaan negatif (5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19). 

4. Penskoran angket motivasi 

Pertanyaan positif Pertanyaan negatif 
a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 

a = 1 
b = 2 
c = 3 
d = 4 

 

5. Prosentase keseluruhan skor dihitung dengan rumus: 

P =  x 100 % 
6. Klasifikasi prosentase motivasi belajar siswa 

Persentase Kriteria 
75%-100% Sangat tinggi 

50%-74,99% Tinggi 
25%-49,99 Sedang 
0%-24,99% Rendah 

Lampiran 32 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) I 
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Lembar PenilaianRencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus I Pertemuan I 

 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : Cinthia Nur Hayati 

2. NIM   : 1401409017 

3. Tempat Mengajar : SD Negeri Gumayun 01 

4. Kelas   : IV 

5. Alokasi Waktu  : 2x 35 menit 

6. Tanggal   : 29 April 2013 

B. Petunjuk Penggunaan 

 Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

Perumusan 
Indikator 

Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar yang 
ditandai oleh perubahan perilaku 
yang dapat diukur yang mencakup 
sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. 

√ 4 

Indikator dikembangkan sesuai 
dengan karakteristik siswa, satuan 
pendidikan, dan potensi daerah. 

√ 

 Digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian. √ 

Menggunakan kata kerja 
operasional yang dapat 
diukur/diobservasi. 

√ 

2. Ketepatan materi Materi ajar memuat fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur yang relevan. √ 

3 

Ditulis dalam bentuk butir-butir 
sesuai dengan rumusan indikator 
pencapaian kompetensi.  

√ 
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No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa. √ 

Sesuai dengan perkembangan 
IPTEK. - 

3. 
 
 
 
 
 

Penggunaan media Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada standar kompetensi 
dan kompetensi dasar. 

√ 

3 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada materi ajar dan 
kegiatan pembelajaran. 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada indikator 
pencapaian kompetensi 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
sesuai dengan lingkungan siswa 
(misal: referensi tertulis, 
lingkungan, narasumber, TV, dll.) 

- 

4. Mengorganisasikan 
urutan materi 

Menyusun materi secara sistematis - 

2 

Materi disusun secara induktif - 
Materi berdasarkan tingkat 
kesulitan, mengajarkan dari yang 
mudah terlebih dahulu 

√ 

Materi mencakup tiga ranah yaitu 
ranah kognitif, afektif dan 
psikomotorik 

√ 

5. Ketepatan alat 
evaluasi  

Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi  √ 

4 

Memuat teknik tes dan non tes √ 
Mengarahkan siswa untuk berpikir 
tingkat tinggi √ 

Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan kriteria penilaian √ 

6. Kemampuan 
mengembangkan 
potensi siswa 

Melibatkan siswa secara aktif dalam 
proses pembelajaran  √ 

3 

Melibatkan siswa mencari informasi 
yang luas dan dalam tentang 
topik/tema materi yang akan 
dipelajari 

- 

Memberi kesempatan untuk 
berpikir, menganalisis, 
menyelesaikan masalah, dan 
bertindak tanpa rasa takut 

√ 

Memberikan kesempatan siswa 
untuk menyajikan hasil kerja √ 
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No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

individual maupun kelompok 
SKOR TOTAL  

 

Skor maksimal N1 = 24 

 

Gumayun, 29 April 2013 
Observer  

 
 

Muhayati, S.Pd, SD 
19690211 200312 2 005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 33 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) II 
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Lembar Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus I Pertemuan I 

 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : Cinthia Nur hayati 

2. NIM   :1401409017 

3. Tempat Mengajar : SD Negeri Gumayun 01 

4. Kelas   : IV 

5. Alokasi Waktu  : 2x 35 menit 

6. Tanggal  : 29 April 2013 

B. Petunjuk Penggunaan 

 Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 

Penguasaan 
materi  

Berfungsi sebagai nara sumber √ 

3 

Performansi guru saat menjelaskan 
materi tidak selalu melihat buku - 

Menjelaskan materi dengan sistematis √ 
Membantu siswa dalam 
menyelesaikan masalah √ 

2. Kemampuan 
membuka 
pembelajaran 

Memotivasi siswa secara psikis dan 
fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 

√ 

4 

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari. 

√ 

Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. √ 

Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai 
silabus. 

√ 

3. Kemampuan Pertanyaan yang diajukan jelas  √ 4 
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No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

bertanya Pertanyaan yang diajukan tidak 
mengarah pada jawaban √ 

Pertanyaan ditujukan kepada seluruh 
siswa atau tidak bersifat individual √ 

Pertanyaan menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami siswa √ 

4. Kemampuan 
mengadakan 
variasi 
pembelajaran 

Menerapkan metode yang inovatif √ 

3 

Menciptakan suasana pembelajaran 
yang interaktif, inspiratif, 
menyenangkan dan menantang 

- 

Menerapkan variasi teknik 
pembelajaran (individu/kelompok) √ 

Pembelajaran sesuai dengan  
karakteristik siswa √ 

5. Kejelasan dan 
penyajian materi 

Menjelaskan materi dengan intonasi 
yang tepat √ 

4 

Menyajikan materi menggunakan 
bahasa yang mudah dipahami siswa √ 

Menjelaskan materi menggunakan 
bahasa yang baik dan benar √ 

Menjelaskan materi dengan 
memberikan contoh konkret/nyata 
dalam kehidupan sehari-hari 

√ 

6. Kemampuan 
mengelola kelas 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri 
sesuai dengan rencana. √ 

2 

Menciptakan iklim kelas yang 
kondusif. - 

Tidak terjadi penundaan kegiatan 
selama pembelajaran. - 

Tidak terjadi penyimpangan selama 
pembelajaran. √ 

7. Kemampuan 
menutup 
pembelajaran 

Bersama-sama dengan siswa dan/atau 
sendiri membuat rangkuman/simpulan 
pelajaran. 

√ 

3 

Melakukan penilaian/refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan terprogram. 

√ 

Memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. √ 

Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remidi, 
program pengayaan, layanan 
konseling, dan/atau memberikan tugas 
baik tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil belajar 

- 
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No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

siswa, menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 

8. Ketepatan antara 
Waktu dan 
Materi Pelajaran 

Dimulai sesuai dengan rencana. √ 

3 Waktu digunakan dengan cermat. √ 
Tidak terburu-buru/diperlambat. √ 
Diakhiri dengan rencana. - 

SKOR TOTAL  
 

Skor maksimal N2 = 32 

 

Untuk Persyaratan Lulus: 

Nilai akhir minimal 71 

Penentuan nilai akhir:  

 
Gumayun, 29 April 2013 
Observer  
 

 
Muhayati, S.Pd, SD 
19690211 200312 2 005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lampiran 34 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) I 
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Lembar PenilaianRencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus I Pertemuan 2 

 

A.Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : Cinthia Nur Hayati 

2. NIM   : 1401409017 

3. Tempat Mengajar : SD Negeri Gumayun 01 

4. Kelas   : IV 

5. Alokasi Waktu  : 2x 35 menit 

6. Tanggal   : 2 Mei 2013 

B. Petunjuk Penggunaan 

 Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

Perumusan 
Indikator 

Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar yang 
ditandai oleh perubahan perilaku 
yang dapat diukur yang mencakup 
sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. 

√ 4 

Indikator dikembangkan sesuai 
dengan karakteristik siswa, satuan 
pendidikan, dan potensi daerah. 

√ 

 Digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian. √ 

Menggunakan kata kerja 
operasional yang dapat 
diukur/diobservasi. 

√ 

2. Ketepatan materi Materi ajar memuat fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur yang relevan. √ 

3 

Ditulis dalam bentuk butir-butir 
sesuai dengan rumusan indikator 
pencapaian kompetensi.  

√ 



160 
 

 
 

No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa. √ 

Sesuai dengan perkembangan 
IPTEK. - 

3. 
 
 
 
 
 

Penggunaan media Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada standar kompetensi 
dan kompetensi dasar. 

√ 

3 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada materi ajar dan 
kegiatan pembelajaran. 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada indikator 
pencapaian kompetensi 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
sesuai dengan lingkungan siswa 
(misal: referensi tertulis, 
lingkungan, narasumber, TV, dll.) 

- 

4. Mengorganisasikan 
urutan materi 

Menyusun materi secara sistematis - 

2 

Materi disusun secara induktif - 
Materi berdasarkan tingkat 
kesulitan, mengajarkan dari yang 
mudah terlebih dahulu 

√ 

Materi mencakup tiga ranah yaitu 
ranah kognitif, afektif dan 
psikomotorik 

√ 

5. Ketepatan alat 
evaluasi  

Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi  √ 

4 

Memuat teknik tes dan non tes √ 
Mengarahkan siswa untuk berpikir 
tingkat tinggi √ 

Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan kriteria penilaian √ 

6. Kemampuan 
mengembangkan 
potensi siswa 

Melibatkan siswa secara aktif dalam 
proses pembelajaran  √ 

3 

Melibatkan siswa mencari informasi 
yang luas dan dalam tentang 
topik/tema materi yang akan 
dipelajari 

- 

Memberi kesempatan untuk 
berpikir, menganalisis, 
menyelesaikan masalah, dan 
bertindak tanpa rasa takut 

√ 

Memberikan kesempatan siswa 
untuk menyajikan hasil kerja √ 
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No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

individual maupun kelompok 
SKOR TOTAL  

 

Skor maksimal N1 = 24 

 

Gumayun, 2 Mei 2013 
Observer  
 

 
Muhayati, S.Pd, SD 
19690211 200312 2 005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 35 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) II 
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Lembar Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus I Pertemuan 2 

A.Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : Cinthia Nur hayati 

2. NIM   :1401409017 

3. Tempat Mengajar : SD Negeri Gumayun 01 

4. Kelas   : IV 

5. Alokasi Waktu  : 2x 35 menit 

6. Tanggal  : 2 Mei 2013 

B. Petunjuk Penggunaan 

 Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 

Penguasaan 
materi  

Berfungsi sebagai nara sumber √ 

3 

Performansi guru saat menjelaskan 
materi tidak selalu melihat buku - 

Menjelaskan materi dengan sistematis √ 
Membantu siswa dalam 
menyelesaikan masalah √ 

2. Kemampuan 
membuka 
pembelajaran 

Memotivasi siswa secara psikis dan 
fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 

√ 

4 

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari. 

√ 

Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. √ 

Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai 
silabus. 

√ 

3. Kemampuan 
bertanya 

Pertanyaan yang diajukan jelas  √ 4 Pertanyaan yang diajukan tidak √ 
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No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

mengarah pada jawaban 
Pertanyaan ditujukan kepada seluruh 
siswa atau tidak bersifat individual √ 

Pertanyaan menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami siswa √ 

4. Kemampuan 
mengadakan 
variasi 
pembelajaran 

Menerapkan metode yang inovatif √ 

3 

Menciptakan suasana pembelajaran 
yang interaktif, inspiratif, 
menyenangkan dan menantang 

- 

Menerapkan variasi teknik 
pembelajaran (individu/kelompok) √ 

Pembelajaran sesuai dengan  
karakteristik siswa √ 

5. Kejelasan dan 
penyajian materi 

Menjelaskan materi dengan intonasi 
yang tepat √ 

4 

Menyajikan materi menggunakan 
bahasa yang mudah dipahami siswa √ 

Menjelaskan materi menggunakan 
bahasa yang baik dan benar √ 

Menjelaskan materi dengan 
memberikan contoh konkret/nyata 
dalam kehidupan sehari-hari 

√ 

6. Kemampuan 
mengelola kelas 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri 
sesuai dengan rencana. √ 

3 

Menciptakan iklim kelas yang 
kondusif. √ 

Tidak terjadi penundaan kegiatan 
selama pembelajaran. - 

Tidak terjadi penyimpangan selama 
pembelajaran. √ 

7. Kemampuan 
menutup 
pembelajaran 

Bersama-sama dengan siswa dan/atau 
sendiri membuat rangkuman/simpulan 
pelajaran. 

√ 

3 

Melakukan penilaian/refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan terprogram. 

√ 

Memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. √ 

Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remidi, 
program pengayaan, layanan 
konseling, dan/atau memberikan tugas 
baik tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil belajar 
siswa, menyampaikan rencana 

- 
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No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 

8. Ketepatan antara 
Waktu dan 
Materi Pelajaran 

Dimulai sesuai dengan rencana. √ 

3 Waktu digunakan dengan cermat. √ 
Tidak terburu-buru/diperlambat. √ 
Diakhiri dengan rencana. - 

SKOR TOTAL  
 

Skor maksimal N2 = 32 

 

Untuk Persyaratan Lulus: 

Nilai akhir minimal 71 

Penentuan nilai akhir:  

 
Gumayun, 2 Mei 2013 
Observer  
 

 
Muhayati, S.Pd, SD 
19690211 200312 2 005 
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Lampiran 36 
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I PERTEMUAN I 

DALAM PEMBELAJARAN DENGAN MENERAPKAN METODE PEMECAHAN MASALAH 

Petunjuk: 

 Bubuhkan tanda cek (√) pada kolom 1, 2, 3, atau 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 

No. Nama siswa 

Aspek Yang Dinilai 

Jum. Skor Nilai A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. ARVI ARIYANTO  √     √    √    √  11 68,75 
2. DENI TRI P  √     √    √    √  11 68,75 
3. M. AJI PUPRI C   √   √     √    √  11 68,75 
4. ADE RISMA FITRIA   √   √    √     √  10 62,50 
5. ADI PURNAMA √ √ √   √ 10 62,50
6. ADI PURWANTO  √     √   √     √  10 62,50
7. AKHMAD ARIYANTO  √     √   √     √  10 62,50
8. A. ROMADHON   √   √     √   √   10 62,50 
9. ALHIKMAH R                   
10. ALRIDANI ALIF N   √   √     √   √   10 62,50 
11. AMRI RAHMATUNISA  √     √   √     √  10 62,50 
12. ASRI AMANAHWATI  √     √   √     √  10 62,50 
13. BILAL ABI SETIAWAN   √    √   √     √  11 68,75 
14. BUDI RAHARJO   √    √   √     √  11 68,75 
15. DEBI MARELA    √    √   √     √ 16 100,00 
16. ELIA LAILATUS SY  √     √    √   √   10 62,50 
17. FIRLY BERLIAN P  √     √    √   √   10 62,50 



166 
 

 
 

18. HAMDAN AJI P    √    √   √     √ 16 100,00 
19. KHRISNA R  √     √   √     √  10 62,50 
20. KHUSNUL K   √    √   √     √  11 68,75 
21. KUNTHI DEWI K   √    √    √    √  12 75,00 
22. LAELA ULFAH   √   √    √     √  10 62,50
23. LUTFIAH SUS P  √     √    √   √   10 62,50
24. MELANI YULIANTI  √     √    √   √   10 62,50
25. M. NURFAOZAN   √    √    √    √  12 75,00 
26. NILAM NURCAHYA   √   √     √    √  11 68,75 
27. OKTAVIA   √   √     √    √  11 68,75 
28. RAFIF RISQULLAH  √     √   √    √   9 56,25 
29. RESTI DIAN K √ √ √  √ 11 68,75
30. RISKA NURYANA   √    √   √     √  11 68,75
31. RIZQI RETNO P   √    √    √    √  12 75,00 
32. SALSABILA A   √    √    √    √  12 75,00 
33. TEGUH PRAYITNO  √    √     √   √   9 56,25 
34. TUTI AWALIYAH   √    √    √    √  12 75,00 
35. ZAIDATUR RIZIQ   √    √    √    √  12 75,00 
36. RENDI IRAWAN   √   √     √    √  12 75,00
37. MOH. ADIB                   
38. M. SAMSUL FADLI A   √   √     √    √  11 68,75 
Jumlah Siswa 0 15 19 2 0 10 24 2 0 13 23 0 0 8 26 2   
Jumlah Nilai 95 100 95 102 395 2623,25 
Rata-rata 5,94 6,25 5,94 6,37   
Persentase (%) 65,97 69,44 65,97 70,83  68,05 
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Lampiran 37 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I PERTEMUAN II 

DALAM PEMBELAJARAN DENGAN MENERAPKAN METODE PEMECAHAN MASALAH 

Petunjuk: 

 Bubuhkan tanda cek (√) pada kolom 1, 2, 3, atau 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 

No. Nama siswa 

Aspek Yang Dinilai 

Jum. Skor Nilai A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. ARVI ARIYANTO   √     √   √    √  13 81,25 
2. DENI TRI P   √    √    √     √ 13 81,25 
3. M. AJI PUPRI C   √    √     √   √  13 81,25 
4. ADE RISMA FITRIA   √    √    √    √  12 75,00 
5. ADI PURNAMA √      √    √     √ 11 68,75 
6. ADI PURWANTO   √    √    √    √  12 75,00 
7. AKHMAD ARIYANTO √     √     √    √  9 56,25 
8. A. ROMADHON   √   √     √    √  11 68,75 
9. ALHIKMAH R √      √  √      √  8 50,00 
10. ALRIDANI ALIF N √     √   √     √   6 37,5 
11. AMRI RAHMATUNISA √      √    √     √ 11 68,75 
12. ASRI AMANAHWATI   √    √    √    √  12 75,00 
13. BILAL ABI SETIAWAN √     √     √   √   8 50,00 
14. BUDI RAHARJO  √     √  √      √  8 50,00 
15. DEBI MARELA    √    √    √    √ 16 100,00 
16. ELIA LAILATUS SY  √     √    √   √   10 62,50 
17. FIRLY BERLIAN P   √    √    √   √   11 68,75 
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18. HAMDAN AJI P    √    √    √    √ 16 100,00 
19.  KHRISNA R   √  √    √     √   7 43,75 
20. KHUSNUL K   √    √    √    √  12 75,00 
21. KUNTHI DEWI K   √    √    √  √    11 68,75 
22. LAELA ULFAH √      √  √      √  8 50,00 
23. LUTFIAH SUS P   √   √   √     √   9 56,25 
24. MELANI YULIANTI √     √   √      √  7 43,75 
25. M. NURFAOZAN   √    √    √    √  12 75,00 
26. NILAM NURCAHYA √      √   √     √  9 56,25 
27. OKTAVIA   √   √     √    √  11 68,75 
28. RAFIF RISQULLAH  √      √   √  √    8 50,00 
29. RESTI DIAN K √ √ √ √ 11 68,75 
30. RISKA NURYANA   √   √     √  √    10 62,50 
31. RIZQI RETNO P  √     √   √     √  9 56,25 
32. SALSABILA A   √    √   √   √    9 56,25 
33. TEGUH PRAYITNO    √   √   √     √  12 75,00 
34. TUTI AWALIYAH   √    √    √  √    10 62,50 
35. ZAIDATUR RIZIQ   √    √    √  √    10 62,50 
36. RENDI IRAWAN √      √   √   √    7 43,75 
37. MOH. ADIB   √   √    √     √  10 62,50 
38. M. SAMSUL FADLI A  √     √   √     √  10 62,50 
Jumlah Siswa 10 5 20 3 1 9 24 4 7 8 20 3 7 6 20 5   
Jumlah Nilai 92 107 105 109 413 2448,5 
Rata-rata 5,75 6,68 6,56 6,81   
Persentase (%) 60,52 70,39 69,07 71,71  67,92 
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Lampiran 38 
LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU  DAN SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN METODE PEMECAHAN MASALAH 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang telah tersedia! 

2. Pada kolom Ya, jika kegiatan yang diamati terdapat dalam pembelajaran dan pada 

kolom Tidak, jika kegiatan yang diamati tidak terdapat dalam pembelajaran! 

No. Kegiatan Guru Ya Tidak 

1. Guru memberikan permasalahan untuk dipecahkan oleh siswa. 
 √  

2. Guru memberikan rambu-rambu cara menyelesaikan soal. 
 √  

3. 
Guru mengarahkan bagaimana langkah-langkah yang benar 
dalam menyelesaikan soal. 
 

 √ 

4. 
Guru memeriksa ulang jawaban yang diperoleh siswa dengan apa 
yang ditanyakan soal. 
 

√  

5. Guru mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi apakah ada cara 
lain untuk menyelesaikan soal.  √ 

6. Guru mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi apakah ada 
jawaban/ hasil lain yang memenuhi.  √ 

 
No. Kegiatan Siswa Ya Tidak 

1. 
Siswa menganalisis apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 
permasalahan serta bagaimana cara penyelesaiannya. 
 

√  

2. 
Siswa membuat rencana cara penyelesaian soal sesuai dengan 
rambu-rambu yang diberikan guru. 
 

√  

3. 
Siswa menyelesaikan soal sesuai dengan rencana yang telah dibuat 
dengan arahan dari guru. 
 

 √ 

4. 
Siswa mencocokan hasil yang diperolehnya dengan jawaban dari 
guru. 
 

√  

5. Siswa mengidentifikasi adakah cara lain untuk menyelesaikan soal 
dengan arahan dari guru.  √ 

6. Siswa mengidentifikasi adakah jawaban/hasil lain yang memenuhi 
dengan arahan dari guru.  √ 

 
Lampiran 39 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU  DAN SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN METODE PEMECAHAN MASALAH 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang telah tersedia! 

2. Pada kolom Ya, jika kegiatan yang diamati terdapat dalam pembelajaran dan pada 

kolom Tidak, jika kegiatan yang diamati tidak terdapat dalam pembelajaran! 

No. Kegiatan Guru Ya Tidak 

1. Guru memberikan permasalahan untuk dipecahkan oleh siswa. 
 √  

2. Guru memberikan rambu-rambu cara menyelesaikan soal. 
 √  

3. 
Guru mengarahkan bagaimana langkah-langkah yang benar 
dalam menyelesaikan soal. 
 

√  

4. 
Guru memeriksa ulang jawaban yang diperoleh siswa dengan apa 
yang ditanyakan soal. 
 

√  

5. Guru mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi apakah ada cara 
lain untuk menyelesaikan soal.  √ 

6. Guru mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi apakah ada 
jawaban/ hasil lain yang memenuhi.  √ 

 
No. Kegiatan Siswa Ya Tidak 

1. 
Siswa menganalisis apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 
permasalahan serta bagaimana cara penyelesaiannya. 
 

√  

2. 
Siswa membuat rencana cara penyelesaian soal sesuai dengan 
rambu-rambu yang diberikan guru. 
 

√  

3. 
Siswa menyelesaikan soal sesuai dengan rencana yang telah dibuat 
dengan arahan dari guru. 
 

√  

4. 
Siswa mencocokan hasil yang diperolehnya dengan jawaban dari 
guru. 
 

√  

5. Siswa mengidentifikasi adakah cara lain untuk menyelesaikan soal 
dengan arahan dari guru.  √ 

6. Siswa mengidentifikasi adakah jawaban/hasil lain yang memenuhi 
dengan arahan dari guru.  √ 
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Lampiran 40 

TABULASI DATA ANGKET MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA 

PRA TINDAKAN 

No. Nama 
No. Pertanyaan  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Arvi Ariyanto 4 4 4 3 4 4 3 4 1 3 4 2 4 1 4 1 3 1 4 4 
2 Deni Tri P 4 3 2 2 3 3 3 3 1 3 2 2 4 3 1 2 2 1 4 3 
3 M. Aji Pupri C 4 3 3 2 4 4 2 2 1 3 2 2 3 1 1 1 3 2 2 4 
4 Ade Risma Fitria 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 1 1 1 1 4 4 
5 Adi Purnama 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 1 1 1 4 4 
6 Adi Purwanto 4 3 2 4 4 4 2 4 1 4 4 3 4 1 1 1 3 1 4 4 
7 Akhmad Ariyanto 4 4 4 3 4 2 2 4 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 2 4 
8 A. Romadhon 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 1 1 3 1 4 4 4 
9 Alhikmah R 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 1 1 4 4 4 
10 Alridani Alif N 4 4 4 1 4 4 3 4 4 3 4 3 4 1 1 4 3 1 4 4 
11 Amri Rahmatunisa                     
12 Asri Amanahwati 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 1 3 3 4 4 
13 Bilal Abi Setiawan 4 1 4 1 4 4 2 4 3 3 4 2 1 4 1 4 1 2 4 4 
14 Budi Raharjo 4 3 3 1 1 2 3 1 1 3 2 4 4 2 2 4 1 2 3 3 
15 Debi Marela 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 4 
16 Elia Lailatus SY 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 1 2 3 3 
17 Firly Berlian P 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 2 4 1 4 2 1 2 3 4 
18 Hamdan Aji P 4 4 4 4 4 2 2 1 4 4 3 3 1 1 1 2 3 4 3 3 
19 Khrisna R 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 1 1 1 3 4 4 4 
20 Khusnul K 4 3 4 4 4 4 3 4 1 4 4 2 4 1 2 3 3 4 4 4 
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21 Kunthi Dewi K 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 1 3 2 3 2 3 3 
22 Laela Ulfah 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 2 4 1 1 1 1 1 4 4 
23 Lutfiah Sus P 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 1 4 2 1 2 1 3 3 3 
24 Melani Yulianti 4 3 4 4 4 2 4 4 1 4 4 2 4 3 3 1 1 1 3 3 
25 M. Nur Faozan 1 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 2 1 3 1 4 1 4 4 4 
26 Nilam Nurcahya 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 4 4 3 2 1 2 2 4 
27 Oktavia 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 2 2 3 1 4 4 4 
28 Rafif Risqullah 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 4 
29 Resti Dian K 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 
30 Riska Nuryana                     
31 Rizqi Retno P 2 1 3 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 3 4 1 1 4 4 
32 Salsabila A 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 3 1 3 2 4 1 4 4 
33 Teguh Prayitno 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 1 1 1 1 4 4 
34 Tuti Awaliyah 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 1 1 1 1 4 4 
35 Zaidatur Riziq 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 1 3 3 1 3 3 4 
36 Rendi Irawan 4 1 4 3 4 4 3 4 4 3 3 1 4 2 2 1 1 3 4 4 
37 Moh. Adib 4 4 4 4 1 2 3 4 2 4 3 3 3 2 3 2 4 2 3 4 
38 M. Samsul Fadli A 4 3 3 2 1 2 3 3 1 3 4 4 4 2 2 4 1 2 3 4 
 Jumlah skor 136 127 135 120 134 125 120 135 88 128 122 78 124 63 75 78 60 80 125 132 
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Lampiran 41 

TABULASI DATA ANGKET MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA 

PASCA SIKLUS I 

No. Nama 
No. Pertanyaan  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Arvi Ariyanto 4 4 4 3 4 4 3 4 1 3 4 2 4 1 4 1 3 1 4 4 
2 Deni Tri P 4 3 3 2 3 4 3 3 1 3 2 2 4 3 1 2 2 1 4 4 
3 M. Aji Pupri C 4 3 3 2 4 4 2 2 1 3 2 2 3 1 1 1 3 2 2 4 
4 Ade Risma Fitria 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 1 1 1 1 4 4 
5 Adi Purnama 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 1 1 1 4 4 
6 Adi Purwanto 4 3 2 4 4 4 2 4 1 4 4 3 4 1 1 1 3 1 4 4 
7 Akhmad Ariyanto 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 2 4 
8 A. Romadhon 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 1 1 3 1 2 4 4 
9 Alhikmah R 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 1 1 4 4 4 
10 Alridani Alif N                     
11 Amri Rahmatunisa 4 4 4 1 4 4 3 4 4 3 4 3 4 1 1 4 3 1 2 4 
12 Asri Amanahwati 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 3 4 1 1 1 3 1 4 4 
13 Bilal Abi Setiawan 4 1 4 1 4 4 2 4 3 3 4 2 3 4 3 4 1 2 4 4 
14 Budi Raharjo 4 3 4 1 1 2 3 1 1 2 2 4 4 2 3 4 1 2 3 4 
15 Debi Marela 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 4 
16 Elia Lailatus SY 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 4 
17 Firly Berlian P 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 4 1 4 2 1 2 3 4 
18 Hamdan Aji P 4 4 4 4 4 4 2 1 4 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 
19 Khrisna R 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 1 4 1 3 2 2 4 
20 Khusnul K 4 3 4 4 4 4 3 4 1 4 4 2 4 1 2 3 3 4 4 4 
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21 Kunthi Dewi K 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 1 3 2 3 2 3 4 
22 Laela Ulfah 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 2 4 1 3 1 1 1 4 4 
23 Lutfiah Sus P 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 1 4 2 3 2 1 3 3 3 
24 Melani Yulianti 4 3 4 4 4 2 4 4 1 4 4 2 4 3 3 1 1 1 3 4 
25 M. Nur Faozan 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 1 2 4 4 
26 Nilam Nurcahya 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 4 4 3 2 3 2 2 4 
27 Oktavia 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 3 1 1 4 4 
28 Rafif Risqullah 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 1 3 3 4 
29 Resti Dian K 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 1 4 4 
30 Riska Nuryana 4 4 4 4 1 4 3 4 2 4 3 3 3 2 3 2 4 2 3 4 
31 Rizqi Retno P 3 1 3 4 4 4 4 4 1 3 4 3 4 2 3 4 1 1 4 4 
32 Salsabila A 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 1 3 1 3 2 4 1 2 4 
33 Teguh Prayitno 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 1 4 4 4 1 1 1 3 4 
34 Tuti Awaliyah 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 1 4 2 1 2 3 1 4 4 
35 Zaidatur Riziq 3 4 4 4 4 2 4 2 4 3 3 4 3 1 3 3 2 3 3 4 
36 Rendi Irawan 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 1 4 2 2 1 1 3 4 4 
37 Moh. Adib                     
38 M. Samsul Fadli A 4 3 3 2 1 2 3 3 1 3 4 2 4 2 2 4 1 2 3 4 
 Jumlah skor 140 128 137 105 132 134 120 133 92 120 124 75 130 65 94 80 65 66 132 137 
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Lampiran 42 

PENGEMBANGAN SILABUS PERTEMUAN 1 SIKLUS 2 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester  : IV (Empat)/ 2 (Dua) 
Standar Kompetensi : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 
Alokasi waktu   : 2 x 35 menit 
 

Kompetensi Dasar Indikator Kegiatan Pembelajaran Media Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

6.5 Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
pecahan 

2. Menyelesaikan 
persoalan sehari-
hari yang 
berkaitan dengan 
pengurangan 
pecahan yang 
berpenyebut 
sama. 

 

Kegiatan Pendahuluan 
Menyampaikan motivasi, tujuan 
pembelajaran, menggali pengetahuan 
prasyarat dengan mengajukan serangkaian 
pertanyaan. 
 
Kegiatan Inti 
• Dengan memberikan permasalahan dan 

menggunakan media berupa kertas 
warna (sebagai model roti tawar), 
gunting, lem siswa diberi kesempatan 
untuk bereksplorasi dan berelaborasi 
dengan cara kerja kelompok untuk 
mengurangkan pecahan berpenyebut 
sama melalui LKS. 

• Wakil kelompok diberi kesempatan 
untuk mempresentasikan hasil kerja 
kelompoknya, guru memberikan 
konfirmasi. 

• Kertas warna 
(sebagai model 
roti tawar), 
gunting, lem. 

• LKS, LTS 

1. Penilaian 
proses 

2. Tes 
tertulis 
(hasil 
LTS). 

2 x 35 
menit 

1. Buku BSE 
Matematika 
untuk 
SD/MI kelas 
IV karangan 
Burhan 
Mustaqim 
dan Ary 
Astuti. 

2. Buku 
Matematika 
Erlangga 
karangan M. 
Khafidz dan 
Suyati. 

3. Kegiatan 
keseharian 
yang 
relevan. 
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Kegiatan Akhir 
• Guru memberi tugas individu kepada 

siswa berupa soal tes akhir atau LTS 
dan mengoreksi bersama hasil tugas 
individu. 

• Siswa dibimbinguntuk membuat 
simpulan. 

• Guru menyampaikan materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

 
Keterangan : 

3. LKS : Lembar Kerja Siswa 

4. LTS : Lembar Tugas Siswa  Slawi, 7 Mei 2013 

  Peneliti 

 

 Cinthia Nur Hayati 

  1401409017 
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Lampiran 43 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Gumayun 01 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV (Empat)/2 (Dua) 

Materi Pokok : Pengurangan Pecahan 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x Pertemuan) 

Pelaksanaan : Senin, 20 Mei 2013   

 

A. Standar Kompetensi 

6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

B. Kompetensi Dasar 

6.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan 

C. Indikator 

6.4.1 Menyelesaikan persoalan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangkan 

dua pecahan biasa berpenyebut sama. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru dengan peragaan media mengenai 

pengurangan pecahan berpenyebut sama dengan langkah-langkah 

penyelesaiannya, siswa dapat menemukan cara mengurangkan dua pecahan 

biasa berpenyebut sama dengan benar. 

2. Melalui diskusi kelompok menyelesaikan masalah, siswa dapat menentukan 

hasil pengurangan dua pecahan biasa berpenyebut sama dengan benar. 

 

Dampak pengiring: ketelitian (carefulness), kerjasama (cooperation), tekun 

(diligence), disiplin (discipline), jujur (fairnes), keberanian (brave). 

E. Materi Pembelajaran 

1. Pengurangan Dua Pecahan Biasa Berpenyebut Sama 
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Aturan pengurangan pecahan yang berpenyebut sama yaitu dengan 

mengurangkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tidak 

dikurangkan (tetap). 

  

    

 

 

5
8   

3
8   ···· 

5
8

  
3
8

  
5  3

8
 
2
8

  
1
4

 

Jadi,      

2. Masalah Sehari-hari yang Berkaitan dengan Pengurangan Pecahan Berpenyebut 

Sama 

Contoh: 

Dina mempunyai pita sepanjang  meter. Jika pita Dina diberikan kepada Siska 

sepanjang meter, berapa meter pita Dina yang tersisa? 

Diketahui  : Pita milik Dina =   meter 

  Pita diberikan kepada Siska =  meter 

Ditanya  : Berapa meter pita Dina yang tersisa? 

Jawab  :       

Jadi, pita Dina yang tersisa adalah  meter.   

F. Strategi Pembelajaran 

1. Metode pemecahan masalah. 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (± 10 menit) 
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a. Guru menyiapkan perlengkapan pembelajaran. (persiapan) 

b. Guru mengondisikan kelas. (persiapan) 

c. Guru membuka pelajaran dengan berdo’a dan salam. 

d. Guru mempresensi kehadiran siswa. (disiplin) 

e. Guru mengadakan apersepsi dengan melakukan tanya jawab: (apersepsi) 

“Di kelas IV ini, siapa yang pernah makan roti? Roti rasa apa yang kalian 

suka? Ibu mempunyai 1 buah roti. Jika roti ini dipotong menjadi 3 bagian, 

kemudian Ibu berikan 2 bagian roti kepada siswa yang rajin belajar, berapa 

nilai bagian roti yang Ibu berikan? Sekarang berapa sisa potong roti yang Ibu 

miliki?”  

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

g. Guru mengajukan permasalahan kontekstual, yaitu: seorang kakak yang 

bernama Dinda mempunyai sebuah roti tawar. Roti tawar tersebut dipotong 

menjadi 6 bagian yang sama besar. Awalnya, Kak Dinda memberikan 4 

bagian roti untuk adiknya yang bernama Lisa. Namun, Lisa merasa bagian 

roti itu terlalu banyak. Lalu ia mengembalikan 1 bagian roti kepada kakaknya. 

Sekarang, berapa sisa bagian roti tawar yang dimiliki Kak Dinda?  

2. Kegiatan Inti (± 35 menit) 

Eksplorasi: 

a. Guru mengadakan tanya jawab mengenai permasalahan yang diajukan atau 

lebih interaktif dengan siswa, sehingga siswa memahami masalah dengan 

baik. 

b. Setelah semua siswa memahami masalah, guru mengelompokkan siswa 

menjadi 8 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 6-7 siswa. 

c. Guru memberi arahan mengenai aturan dalam berdiskusi menyelesaikan 

masalah. 

d. Guru membagikan 1 buah model roti tawar dalam bentuk persegi panjang 

dari kertas berwarna dan gunting kepada masing-masing kelompok. 

e. Guru menempelkan 1 buah model roti tawar di papan tulis seperti bentuk 

model roti tawar yang dibagikan kepada siswa. 

Elaborasi: 
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f. Guru memberi kesempatan yang luas kepada masing-masing kelompok untuk 

berdiskusi bagaimana cara mereka memotong model roti tawar tersebut, 

kemudian membaginya menjadi 6 bagian dan mengurangkan bagian roti yang 

diberikan Kak Dinda untuk Lisa. Siswa menghitung sisa bagian potong roti 

yang dimiliki oleh Kak Dinda sekarang. Kemudian siswa menempelkan hasil 

kerjanya dan menuliskan lambang pecahan sesuai dengan jawaban 

permasalahan. (kerja sama, tekun, teliti, jujur) 

g. Siswa berdiskusi sesuai dengan batas waktu untuk memecahkan masalah 

yang diajukan dengan memanfaatkan alat peraga yang telah disediakan. 

(disiplin) 

h. Guru berkeliling mengamati, memfasilitasi, dan memotivasi siswa agar tiap 

anggota kelompok saling bekerjasama, serta membantu siswa apabila ada 

kesulitan.  

i. Setelah waktu berdiskusi selesai, guru menugaskan beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. (keberanian) 

Konfirmasi: 

j. Guru membimbing kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi presentasi 

hasil kerja kelompok lain. 

k. Guru memberi penguatan kepada kelompok yang telah berhasil 

menyelesaikan masalah sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang 

benar. 

3. Kegiatan Akhir (± 25 menit) 

a. Guru memberi penjelasan kembali jawaban LKS dengan menggunakan 

media. 

b. Guru memberi contoh soal pengurangan pecahan berpenyebut sama yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

c. Guru dan siswa membuat kesimpulan cara mengurangkan dua pecahan biasa 

bepenyebut sama. 

d. Guru mengadakan evaluasi pembelajaran. 

e. Guru bersama siswa mengoreksi dan menganalisis hasil evaluasi. 

f. Guru menutup pelajaran. 

H. Alat Peraga, Media, dan Sumber Belajar 
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1. Alat Peraga dan Media 

Kertas warna sebagai model roti tawar, LKS, Blok pecahan, gunting, lem. 

2. Sumber Belajar 

a. Silabus KTSP SD Kelas IV. 

b. Mustaqim, Burhan dan Ary Astuty. 2008. Ayo Belajar Matematika untuk SD 

dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. Hal. 176-177. 

c. Khafid, M. dan Suyati. 2007. Pelajaran Matematika untuk SD Kelas IV 

Penekanan pada Berhitung. Jakarta: Erlangga. Hal. 42-44. 

d. Handoko, Tri. 2006. Terampil Matematika 4. Jakarta: Yudhistira. Hal 127-

128. 

I. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil (tes akhir) 

2. Jenis Penilaian : Tes tertulis 

3. Bentuk Tes : Uraian 

4. Alat Penilaian :  

a. Soal Tes dan Kunci Jawaban 

b. Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

5. Kriteria Penilaian : 

a. Jumlah Soal : 4 soal 

b. Skor Soal : nomor 1 (1), nomor 2 (2), nomor 3 (2), dan nomor 4 (3) 

6. Skor Penilaian : Nilai Akhir = 
S  P
S  M

 x 100 

 

Gumayun, 20 Mei 2013 

Observer Mahasiswa Praktikan 

 

 

Muhayati, S.Pd.SD Cinthia Nur Hayati 

19690211 200312 2 005 1401409017 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Gumayun 01 
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Zaenudin, S.Pd. 

19590101 198012 1 008 

Lampiran 44 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

Mata Pelajaran : Matematika  Kelas : IV (Empat) 

Materi Pokok : Pengurangan Pecahan Waktu : 15 menit 

Kelompok : 

Anggota : 1. ............................................. 5. ............................................. 

                            2. ............................................. 6. ............................................. 

                            3. ............................................. 7. ............................................. 

                            4. ............................................. 8. ............................................. 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan teliti permasalahan di bawah ini dengan teman kelompok kalian! 

2. Selesaikan penyelesaian masalah tersebut pada lembar jawab yang tersedia. 

3. Kerjakan dengan memanfaatkan alat peraga yang telah disediakan. 

4. Setelah selesai, laporkan hasilnya di depan kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Permasalahan: 

 

Seorang kakak yang bernama Dinda mempunyai sebuah roti tawar. 

Roti tawar tersebut dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. 

Awalnya, Kak Dinda memberikan 4 bagian roti untuk adiknya yang 

bernama Lisa. Namun, Lisa merasa bagian roti itu terlalu banyak. 

Lalu ia mengembalikan 1 bagian roti kepada kakaknya. Sekarang, 

berapa bagian roti tawar yang dimiliki Kak Dinda?  
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Lampiran 45 

KUNCI JAWABAN LKS 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

1. Diketahui  :  

a. 1 buah roti tawar milik Kak Dinda dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar, 

sehingga bagiannya seperti berikut: (skor: 3) 

 

 

 

 

b. 4 bagian roti diberikan kepada Lisa, namun ia mengembalikan 1 bagian kepada 

Kak Dinda. Jadi, ia mendapat 3 bagian dan bagiannya seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Dari pembagian roti tersebut, Lisa mendapatkan bagian. (skor: 3) 

2. Ditanya : Berapa bagian roti yang dimiliki Kak Dinda sekarang? (skor: 1) 

3. Jawab : Dengan melihat gambar, maka bagian roti yang dimiliki Kak dinda 

yaitu: 

Sisa roti Kak Dinda = –   –   bagian. (skor: 3) 

 

 

 

      

   

Dinda =  

Lisa =  

Dinda 
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Lampiran 46 

KISI-KISI SOAL TES AKHIR 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

Standar Kompetensi : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar : 6.4 Mengurangkan pecahan 

Materi Indikator Soal Bentuk 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Tingkat 
Kesulitan 

Nomor 
Soal 

Pengurangan 
dua pecahan 
berpenyebut 
sama 

1. Siswa dapat 
menuliskan bentuk 
operasi pengurangan 
dua pecahan 
berpenyebut sama 
dari gambar yang 
tersedia.  

2. Siswa dapat 
menghitung hasil 
pengurangan dua 
pecahan berpenyebut 
sama yaitu   

dan   
3. Siswa dapat 

memecahkan 
masalah sehari-hari 
yang berkaitan 
dengan pengurangan 
pecahan berpenyebut 
sama yaitu Pak Doni 
mempunyaitanah 
dengan luas m . 
yang akan ditanami 
jagung dan ketela 
pohon. Seluas 

m tanah akan 
ditanami jagung. 
Berapa m luas tanah 
yang akan ditanami 
ketela pohon? 

Uraian 
 
 
 
 
 
 
 

Uraian 
 
 
 
 
Uraian 

C1 
 
 
 
 
 
 
 

C2 
 
 

 
 

C3 

Mudah 
 
 
 
 
 
 
 

Sedang 
 
 

 
 

Sulit 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2, 3 
 

 
 
 
4 

Lampiran 47 

SOAL TES AKHIR 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 
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Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Pengurangan Pecahan 

Kelas/Semester : IV (Empat)/ 2 (Dua) 

Waktu : 20 menit 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar! 

1. Tuliskan operasi pengurangan pecahan sesuai gambar di bawah ini! 

  

 

  

2. Tentukan hasil pengurangan pecahan di bawah ini! (untuk menjawabnya tuliskan 

langkah-langkahnya!) 
7
8  

2
8  

 
  

3. Tentukan hasil pengurangan pecahan di bawah ini! (untuk menjawabnya tuliskan 

langkah-langkahnya!) 
10
13 

6
13  

 
  

4. Pak Doni mempunyai sebidang tanah dengan luas m2. Tanah tersebut akan 

ditanami jagung dan ketela pohon. Seluas m2tanah akan ditanami jagung. Berapa 

m luas tanah yang akan ditanami ketela pohon? (untuk menjawabnya tuliskan 

langkah-langkahnya!) 

 

 

 

 

Lampiran 48 

KUNCI JAWABAN SOAL TES AKHIR 
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SIKLUS II PERTEMUAN 1 

No. 

Soal 
Kunci Jawaban Skor 

1. 3
5

2
5 1 

Skor penilaian  1 

2. 7
8

2
8

7 – 2
8

 

5
8 

1 

 

1 

Skor penilaian 2 

3. 10
13  

6
13

10 – 6
13  

4
13 

1 

 

1 

Skor penilaian 2 

4. 
Diketahui : Luas tanah Pak Doni  = m2 

Luas tanah yang ditanami jagung = m2 
Ditanya : Luas tanah yang ditanami ketela pohon? 

Jawab :      –  

3
8 

Jadi, luas tanah yang ditanami ketela pohon adalah m2 

 

1 

 

 

 

1 

 
1 

Skor penilaian  3 

Skor maksimal 8 
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Lampiran 49 

PENGEMBANGAN SILABUS PERTEMUAN 2 SIKLUS 2 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester  : IV (Empat)/ 2 (Dua) 
Standar Kompetensi : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 
Alokasi waktu   : 2 x 35 menit 

Kompetensi 
Dasar Indikator Kegiatan Pembelajaran Media Penilaian Alokasi 

Waktu Sumber Belajar 

6.5  
Menyelesaik
an masalah 
yang 
berkaitan 
dengan 
pecahan 

1. Menyelesaikan 
persoalan sehari-
hari yang 
berkaitan dengan 
pengurangan 
pecahan yang 
berpenyebut tidak 
sama, 

Kegiatan Pendahuluan 
Menyampaikan motivasi, tujuan pembelajaran, 
menggali pengetahuan prasyarat dengan 
mengajukan serangkaian pertanyaan. 
 
Kegiatan Inti 
• Dengan memberikan permasalahan dan 

menggunakan media berupa kertas gambar, 
pensil warna siswa diberi kesempatan untuk 
bereksplorasi dan berelaborasi dengan cara 
kerja kelompok untuk mengurangkan pecahan 
berpenyebut tidak sama melalui LKS. 

• Wakil kelompok diberi kesempatan untuk 
mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, 
guru memberikan konfirmasi. 

• Kertas 
gambar, pensil 
warna 

• LKS, LTS 
 

1. Penilaian 
proses 

2. Tes 
tertulis 
(hasil 
LTS) 

2 x 35 
menit 

1. Buku BSE 
Matematika 
untuk SD/MI 
kelas IV 
karangan Burhan 
Mustaqim dan 
Ary Astuti. 

2. Buku 
Matematika 
Erlangga 
karangan M. 
Khafidz dan 
Suyati. 

3. Kegiatan 
keseharian yang 
relevan. 
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Keterangan : 

LKS : Lembar Kerja Siswa 

LTS : Lembar Tugas Siswa  Slawi, 18 Maret 2013 

  Peneliti 

 

 Cinthia Nur Hayati 

1401409017

Kegiatan Akhir 
• Guru memberi tugas individu kepada siswa 

berupa soal tes akhir atau LTS dan 
mengoreksi bersama hasil jawaban individu. 

• Siswa dibimbinguntuk membuat simpulan. 
• Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 
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Lampiran 50 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Gumayun 01 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV (Empat)/2 (Dua) 

Materi Pokok : Pengurangan Pecahan 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x Pertemuan) 

Pelaksanaan : Kamis, 23 Mei 2013 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

B. Kompetensi Dasar 

6.4 Menyelesaikan pecahan yang berkaitan dengan pecahan 

C. Indikator 

6.4.2 Menyelesaikan persoalan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangkan 

dua pecahan biasa berpenyebut tidak sama 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru dengan peragaan mengenai pengurangan 

pecahan berpenyebut tidak sama dengan langkah-langkah pemecahan masalah, 

siswa dapat menemukan cara mengurangkan dua pecahan biasa berpenyebut 

tidak sama dengan benar. 

2. Melalui diskusi kelompok menyelesaikan masalah, siswa dapat menentukan 

hasil pengurangan dua pecahan biasa berpenyebut tidak sama dengan benar. 

 

Dampak pengiring: ketelitian (carefulness), kerjasama (cooperation), tekun 

(diligence), disiplin (discipline), jujur (fairnes), keberanian (brave). 

E. Materi Pembelajaran 

1. Pengurangan Dua Pecahan Biasa yang Berpenyebut Tidak Sama 

Aturan pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama yaitu: 
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a) Samakan penyebut dengan mencari KPK kedua bilangan (mencari bentuk 

pecahan yang senilai). 

b) Kurangkan pecahan baru seperti pada pengurangan pecahan berpenyebut 

sama. 

Contoh:  

2
3   

3
6   

Penyebut kedua pecahan adalah 3 dan 6 dengan KPK yaitu 6, maka: 

2
3

  
3
6

 
2  2 
3  2

 
3  1 
6  1

  
4
6

 
3
6

  
1
6

 

Jadi,     

2. Masalah Sehari-hari yang Berkaitan dengan Pengurangan Pecahan Berpenyebut 

Tidak Sama 
Contoh: 

Nisa membawa  liter air di ember. Kemudian ia menggunakan  liter air 

untuk menyiram bunga. Berapa liter air yang tersisa? 

Diketahui : Air yang dibawa Nisa =  liter 

 Air untuk menyiram bunga =  liter 

Ditanya : Berapa liter air yang tersisa? 

Jawab : 

Penyebut kedua pecahan adalah 2 dan 6 dengan KPK 6, maka: 

   
  

  
  

  = liter  

Jadi, air yang tersisa adalah liter. 

F. Strategi Pembelajaran 

1. Metode pemecahan masalah. 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (± 10 menit) 
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a. Guru menyiapkan perlengkapan pembelajaran. (persiapan) 

b. Guru mengondisikan kelas. (persiapan) 

c. Guru membuka pelajaran dengan berdo’a dan salam. 

d. Guru mempresensi kehadiran siswa. (disiplin) 

e. Guru mengadakan apersepsi dengan melakukan tanya jawab: (apersepsi) 

“Apakah kalian suka menggambar atau mewarnai di kertas gambar? Bu guru 

mempunyai sebuah kertas gambar, “Kalau kertas gambar ini Ibu bagi menjadi 

2 bagian sama besar dan Ibu hanya akan menggunakan 1 bagian saja, berapa 

nilai bagian kertas yang akan Ibu gunakan? Nilai 1 bagian kertas tersebut 

adalah . Jika dari 1 kertas utuh bagiannya akan Ibu beri warna merah, 

Berapa sisa bagian kertas gambar milik Ibu yang belum diwarnai?” 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

g. Guru mengajukan permasalahan kontekstual, yaitu: Pipit adalah siswa kelas 

IV yang suka sekali mewarnai. Pada suatu hari, ia ingin mewarnai selembar 

kertas gambar. Kertas gambar tersebut akan ia warnai dengan 2 warna yaitu 

merah dan kuning. Awalnya, Pipit membagi kertas gambar tersebut menjadi 9 

bagian yang sama besarnya. Lalu bagian ketas gambar ia beri warna merah. 

Berapa bagian kertas gambar yang akan diberi warna kuning? 

2. Kegiatan Inti (± 40 menit) 

Eksplorasi: 

a. Guru mengadakan tanya jawab mengenai permasalahan yang diajukan atau 

lebih interaktif dengan siswa, sehingga siswa memahami masalah dengan 

baik. 

b. Setelah semua siswa memahami masalah, guru mengelompokkan siswa 

menjadi 8 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 6-7 siswa. 

c. Guru memberi arahan mengenai aturan dalam berdiskusi menyelesaikan 

masalah. 

d. Guru membagikan sebuah kertas gambar dan pensil warna kepada masing-

masing kelompok. 

e. Guru menempelkan sebuah kertas gambar di papan tulis seperti bentuk kertas 

gambar yang dibagikan kepada siswa. 



192 
 

 
 

Elaborasi: 

f. Guru memberi kesempatan yang luas kepada masing-masing kelompok untuk 

berdiskusi bagaimana cara membagi kertas gambar tersebut menjadi 9 petak, 

lalu mewarnai  bagian kertas gambar dengan warna merah. Selanjutnya 

siswa mengurangkan bagian kertas gambar yang diberi warna merah dan 

menghitung sisa bagian kertas gambar yang akan diberi warna kuning dengan 

mencari KPK dari penyebut 9 dan 3. (kerja sama, tekun, jujur, ketelitian) 

g. Siswa berdiskusi sesuai dengan batas waktu untuk memecahkan masalah 

yang diajukan dengan memanfaatkan alat peraga yang telah disediakan. 

(disiplin) 

h. Guru berkeliling mengamati, memfasilitasi, dan memotivasi siswa agar tiap 

anggota kelompok saling bekerjasama, serta membantu siswa apabila ada 

kesulitan.  

i. Setelah waktu berdiskusi selesai, guru menugaskan beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. (keberanian) 

Konfirmasi: 

j. Guru membimbing kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi presentasi 

hasil kerja kelompok lain. 

k. Guru memberi penguatan dan penghargaan lencana bintang kepada kelompok 

yang telah berhasil mempresentasikan hasil kerja, menanggapi, dan 

menyelesaikan masalah dengan benar. 

3. Kegiatan Akhir (± 20 menit) 

a. Guru memberi penjelasan kembali jawaban LKS dengan menggunakan 

media. 

b. Guru memberi contoh soal pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

c. Guru dan siswa membuat kesimpulan cara mengurangkan dua pecahan biasa 

bepenyebut tidak sama. 

d. Guru mengadakan evaluasi pembelajaran. 

e. Guru bersama siswa mengoreksi dan menganalisis hasil evaluasi. 

f. Guru menutup pelajaran. 

H. Alat Peraga, Media, dan Sumber Belajar 
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1. Alat Peraga dan Media 

Kertas gambar, pensil warna, LKS. 

2. Sumber Belajar 

a. Silabus KTSP SD Kelas IV. 

b. Mustaqim, Burhan dan Ary Astuty. 2008. Ayo Belajar Matematika untuk SD 

dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. Hal. 173-174. 

c. Khafid, M. dan Suyati. 2007. Pelajaran Matematika untuk SD Kelas IV 

Penekanan pada Berhitung. Jakarta: Erlangga. Hal. 42-44. 

d. Handoko, Tri. 2006. Terampil Matematika 4. Jakarta: Yudhistira. Hal 127-

128. 

I. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil (tes akhir) 

2. Jenis Penilaian : Tes tertulis 

3. Bentuk Tes : Uraian 

4. Alat Penilaian:  

a. Soal Tes dan Kunci Jawaban 

b. Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

5. Kriteria Penilaian : 

a. Jumlah Soal : 4 soal 

b. Skor Soal : nomor 1 (1), nomor 2 (2), nomor 3 (2), dan nomor 4 (3) 

6. Skor Penilaian: Nilai Akhir = 
S  P
S  M

 x 100 

 

Gumayun, 23 Mei 2013 

Observer Mahasiswa Praktikan 

 

Muhayati, S.Pd.SD   Cinthia Nur Hayati 

19690211 200312 2 005 1401409017 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Gumayun 01 

 

Zaenudin, S.Pd. 
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19590101 198012 1 008 

Lampiran 51 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

Mata Pelajaran : Matematika Kelas : IV (Empat) 

Materi Pokok : Pengurangan Pecahan Waktu : 20 menit 

Kelompok : 

Anggota : 1. ............................................. 5. ............................................. 

                            2. ............................................. 6. ............................................. 

                            3. ............................................. 7. ............................................. 

                            4. ............................................. 8. ............................................. 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan teliti permasalahan di bawah ini dengan teman kelompok kalian! 

2. Selesaikan penyelesaian masalah tersebut pada lembar jawab yang tersedia. 

3. Kerjakan dengan memanfaatkan alat peraga yang telah disediakan. 

4. Setelah selesai, laporkan hasilnya di depan kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Permasalahan: 

 

Pipit adalah siswa kelas IV yang suka sekali mewarnai. Pada suatu 

hari, ia ingin mewarnai selembar kertas gambar. Kertas gambar 

tersebut akan ia warnai dengan 2 warna yaitu merah dan kuning. 

Awalnya, Pipit membagi kertas gambar tersebut menjadi 9 bagian 

yang sama besarnya. Lalu bagian ketas gambar ia beri warna 

merah. Berapa bagian kertas gambar yang akan diberi warna kuning? 
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Lampiran 52 

KUNCI JAWABAN LKS 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 
1. Diketahui :  

a. Kertas gambar dibagi menjadi 9 petak bagian yang sama besar. Jadi, bagiannya 

seperti berikut: (skor: 2) 

  

   

   

b. bagian kertas diberi warna merah. Jadi, bagiannya seperti berikut: 

 

  

   

Dari, pembagian di atas terlihat bahwa  = bagian. (skor: 2) 

2. Ditanya : Berapa bagian kertas gambar yang akan diberi warna kuning? (skor: 1) 

3. Jawab : Dengan melihat gambar, maka bagian kertas gambar yang akan diberi 

warna kuning yaitu: (skor: 2) 

 

  

   

 

KPK dari 9 dan 3 adalah 9, maka: 

Warna kuning =       bagian. 

(skor: 3) 

 
 
 

Kertas 

gambar =  

Merah  =  

Kuning 

Merah  =  

Kuning =  
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Lampiran 53 

KISI-KISI SOAL TES AKHIR 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

Standar Kompetensi : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar : 6.4 Mengurangkan pecahan 

Materi Indikator Soal Bentuk 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Tingkat 
Kesulitan 

Nomor 
Soal 

Pengurangan 
dua pecahan 
berpenyebut 
tidak sama 

1. Siswa dapat menuliskan 
bentuk operasi 
pengurangan dua pecahan 
berpenyebut tidak sama 
dari gambar yang 
tersedia. 

2. Siswa dapat menghitung 
hasil pengurangan dua 
pecahan berpenyebut 
tidak sama yaitu 

 
 

 
 dan    

3. Siswa dapat memecahkan 
masalah sehari-hari yang 
berkaitan dengan 
pengurangan pecahan 
berpenyebut tidak sama 
yaitu Dedi mempunyai 
kue bagian. Kemudian ia 
membagi kue itu kepada 
Rini  bagian. Berapa 
bagian sisa kue yang 
dimiliki Dedi sekarang? 

Uraian 
 
 
 
 
 
 

Uraian 
 
 
 
 
Uraian 

C1 
 
 
 
 
 
 

C2 
 
 
 
 

C3 

Mudah 
 
 
 
 
 
 

Sedang 
 
 
 
 

Sulit 

1 
 
 
 
 
 
 

2, 3 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lampiran 54 

SOAL TES AKHIR 
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SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Pengurangan Pecahan 

Kelas/Semester : IV (Empat)/2 (Dua) 

Waktu : 25 menit 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar! 

1. Tuliskan operasi pengurangan pecahan sesuai gambar yang berwarna biru di bawah 

ini! 

 

 

 

    

2. Tentukan hasil pengurangan pecahan di bawah ini! (untuk menjawabnya tuliskan 

langkah-langkahnya!) 
3
4 

 
1
6 

  
3. Hitunglah hasil penjumlahan pecahan di bawah ini! (untuk menjawabnya tuliskan 

langkah-langkahnya!) 
8

10  
1
2   

4. Dedi mempunyai kue bagian. Kemudian ia membagi kue itu kepada Rini  

bagian. Berapa bagian sisa kue yang dimiliki Dedi sekarang? (untuk menjawabnya 

tuliskan langkah-langkahnya!) 

 

 

 

Lampiran 55 

KUNCI JAWABAN SOAL TES AKHIR 
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SIKLUS II PERTEMUAN 2 

No. 

Soal 
Kunci Jawaban Skor 

1. 4
6

1
3 1 

Skor penilaian  1 

2. 3
4 

 
1
6 

 
3 3
4 3

1 2
6 2

 

9
12

2
12

7
12

 

1 

 

1 

Skor penilaian 2 

3. 8
10   

1
2  

8 1
10 1

1 5
2 5 

 
8

10
5

10
3

10
 

1 

 

1 

Skor penilaian 2 

4. 
Diketahui : Kue yang dimiliki Dedi = bagian 

Kue yang diberikan kepada Rini =  bagian 

Ditanya : Berapa bagian sisa kue milik Dedi sekarang? 
Jawab : 

5
9  

1
2  

5  2
9  2   

1  9
2  9 

 
10
18

  
9

18
 

1
18

 

Jadi, kue yang dimiliki Dedi sekarang adalah bagian. 

 

1 

 

 

 

 

1 

 
1 

Skor penilaian 3 

Skor maksimal 8 
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Lampiran 56 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF 

SIKLUS II 

 

Standar Kompetensi : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar : 6.4 Mengurangkan pecahan 

Materi Indikator Soal Bentuk 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Tingkat 
Kesulitan 

Nomor 
Soal 

Pengurangan 
Pecahan  

1. Siswa dapat menuliskan 
bentuk operasi pengurangan 
dua pecahan berpenyebut 
sama dari gambar yang 
tersedia. 

2. Siswa dapat menuliskan 
bentuk operasi  pengurangan  
dua pecahan berpenyebut 
tidak sama dari gambar yang 
tersedia. 

3. Siswa dapat menghitung hasil  
pengurangan  dua pecahan 
berpenyebut sama yaitu 

   dan    
4. Siswa dapat menghitung hasil  

pengurangan dua pecahan 
berpenyebut tidak sama yaitu 

   dan    
5. Siswa dapat memecahkan 

masalah sehari-hari yang 
berkaitan dengan pengurangan 
pecahan berpenyebut sama 
yaitu Angga mempunyai 

meter tali. Ia akan 

menggunakan meter tali 
tersebut untuk membuat 
layang-layang. Berapa 
panjang sisa tali milik Angga? 

6. Siswa dapat memecahkan 
masalah sehari-hari yang 
berkaitan dengan  
pengurangan pecahan 
berpenyebut tidak sama yaitu 
Pak Tono mempunyai hektar 

sawah di desanya. hektar 

Uraian 
 
 
 
 
Uraian  
 
 
 
 
Uraian  
 
 
Uraian  
 
 
 
Uraian  
 
 
 
 
Uraian   

C1 
 
 
 
 

C1 
 
 
 
 

C2 
 
 

C2 
 

 
 

C3 
 
 
 
 

C3 

Mudah 
 
 
 
 

Mudah 
 
 
 
 

Sedang 
 
 

Sedang 
 
 
 

Sulit 
 

 
 

 
Sulit 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

3, 5 
 
 

4, 6 
 

 
 

7  
 
 
 
 
8 
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Lampiran 57 

SOAL TES FORMATIF 

SIKLUS II 

 

sawah tersebut akan ia berikan 
kepada anaknya. Berapa 
hektar sawah yang dimiliki 
Pak Tono sekarang? 
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Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV (Empat)/2 (Dua) 

Waktu : 35 menit 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar! 

1. Tuliskan operasi pengurangan pecahan sesuai gambar di bawah ini! 

    

 

   

2. Tuliskan operasi pengurangan pecahan sesuai gambar yang berwarna kuning di 

bawah ini! 
 

 

 

   

3. Tentukan hasil pengurangan pecahan di bawah ini! (untuk menjawabnya tuliskan 

langkah-langkahnya!) 
9

12
  

6
12

  

4. Tentukan hasil pengurangan pecahan di bawah ini! (untuk menjawabnya tuliskan 

langkah-langkahnya!) 
2
5   

1
3   

5. Tentukan hasil pengurangan pecahan di bawah ini! (untuk menjawabnya tuliskan 

langkah-langkahnya!) 
15
27   

10
27   
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6. Tentukan hasil pengurangan pecahan di bawah ini! (untuk menjawabnya tuliskan 

langkah-langkahnya!) 
14
18

  
5
9

  

7. Angga mempunyai meter tali. Ia akan menggunakan meter tali tersebut untuk 

membuat layang-layang. Berapa panjang sisa tali milik Elang? (untuk 

menjawabnya tuliskan langkah-langkahnya!) 

8. Pak Tono mempunyai hektar sawah di desanya. hektar sawah tersebut akan ia 

berikan kepada anaknya. Berapa hektar sawah yang dimiliki Pak Tono sekarang? 

(untuk menjawabnya tuliskan langkah-langkahnya!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 58 
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KUNCI JAWABAN SOAL TES FORMATIF 

SIKLUS II 

 

No. 
Soal 

Kunci Jawaban Skor 

1. 4
6

1
6 1 

Skor penilaian 1 
2. 8

12
2
6 1 

Skor penilaian 1 
3. 9

12
6

12
9 6

12
 

3
12

1
4 

1 
 
1 

Skor penilaian 2 
4. 2

5  
1
3

2 3
5 3

1 5
3 5 

6
15

5
15

1
15 

1 
 
1 

Skor penilaian 2 
5. 15

27
10
27

15 10
27  

5
27 

1 
 
1 

Skor penilaian 2 
6. 14

18  
5
9

14 1
18 1

5 2
9 2 

 
14
18

  
10
18

 
4

18
 

2
9 

1 
 
1 

Skor penilaian 2 
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No. 
Soal 

Kunci Jawaban Skor 

7. 
Diketahui : Tali milik Angga = meter 

Tali untuk layang-layang          = meter 

Ditanya : Panjang sisa tali milik Angga? 
Jawab : 

8
10  

5
10  

8  5
10  

 
3

10
 

Jadi, panjang sisa tali milik Angga adalah  meter. 

 
1 
 
 
 

 
 

1 
 
1 

Skor penilaian 3 
8. 

Diketahui : Sawah Pak Tono = hektar 

Sawah diberikan kepada anaknya = hektar 

Ditanya : Berapa hektar sisa sawah Pak Tono sekarang? 
Jawab : 

4
6

  
1
4

 
4  2
6  2

  
1  3
4  3

 
8

12
3

12
5

12
 

Jadi, sisa sawah Pak Tono sekarang adalah  hektar. 

 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
1 

Skor penilaian  3 
Skor maksimal 16 
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Lampiran 59 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) I 

Lembar PenilaianRencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus II Pertemuan I  

A.Identitas Guru yang Dinilai 

1.Nama  : Cinthia Nur Hayati 

2. NIM  : 1401409017 

3. Tempat Mengajar  : SD Negeri Gumayun 01 

4. Kelas   : IV 

5. Alokasi Waktu  : 2x 35 menit 

6. Tanggal   : 20 Mei 2013 

B. Petunjuk Penggunaan 

 Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

Perumusan 
Indikator 

Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar yang 
ditandai oleh perubahan perilaku 
yang dapat diukur yang mencakup 
sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. 

√ 4 

Indikator dikembangkan sesuai 
dengan karakteristik siswa, satuan 
pendidikan, dan potensi daerah. 

√  
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No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

Digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian. √ 

Menggunakan kata kerja 
operasional yang dapat 
diukur/diobservasi. 

√ 

2. Ketepatan materi Materi ajar memuat fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur yang relevan. √ 

3 

Ditulis dalam bentuk butir-butir 
sesuai dengan rumusan indikator 
pencapaian kompetensi.  

√ 

Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa. √ 

Sesuai dengan perkembangan 
IPTEK. - 

3. 
 
 
 
 
 

Penggunaan media Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada standar kompetensi 
dan kompetensi dasar. 

√ 

3 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada materi ajar dan 
kegiatan pembelajaran. 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada indikator 
pencapaian kompetensi 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
sesuai dengan lingkungan siswa 
(misal: referensi tertulis, 
lingkungan, narasumber, TV, dll.) 

- 

4. Mengorganisasikan 
urutan materi 

Menyusun materi secara sistematis √ 

3 

Materi disusun secara induktif - 
Materi berdasarkan tingkat 
kesulitan, mengajarkan dari yang 
mudah terlebih dahulu 

√ 

Materi mencakup tiga ranah yaitu 
ranah kognitif, afektif dan 
psikomotorik 

√ 

5. Ketepatan alat 
evaluasi  

Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi  √ 

4 

Memuat teknik tes dan non tes √ 
Mengarahkan siswa untuk berpikir 
tingkat tinggi √ 

Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan kriteria penilaian √ 

6. Kemampuan 
mengembangkan 

Melibatkan siswa secara aktif dalam 
proses pembelajaran  √ 4 
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No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

potensi siswa Melibatkan siswa mencari informasi 
yang luas dan dalam tentang 
topik/tema materi yang akan 
dipelajari 

√ 

Memberi kesempatan untuk 
berpikir, menganalisis, 
menyelesaikan masalah, dan 
bertindak tanpa rasa takut 

√ 

Memberikan kesempatan siswa 
untuk menyajikan hasil kerja 
individual maupun kelompok 

√ 

SKOR TOTAL  
 

Skor maksimal N1 = 24 

 

Gumayun, 20 Mei 2013 
Observer 
 

 
Muhayati, S.Pd, SD 
19690211 200312 2 005 
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Lampiran 60 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) II 

Lembar Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus II Pertemuan I 

A.Identitas Guru yang Dinilai 

1.Nama   : Cinthia Nur hayati 

2. NIM   :1401409017 

3. Tempat Mengajar : SD Negeri Gumayun 01 

4. Kelas   : IV 

5. Alokasi Waktu  : 2x 35 menit 

6. Tanggal  : 20 Mei 2013 

B. Petunjuk Penggunaan 

 Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 

Penguasaan 
materi  

Berfungsi sebagai nara sumber √ 

3 

Performansi guru saat menjelaskan 
materi tidak selalu melihat buku - 

Menjelaskan materi dengan sistematis √ 
Membantu siswa dalam 
menyelesaikan masalah √ 

2. Kemampuan 
membuka 
pembelajaran 

Memotivasi siswa secara psikis dan 
fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 

√ 4 

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan √ 
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No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari. 
Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. √ 

Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai 
silabus. 

√ 

3. Kemampuan 
bertanya 

Pertanyaan yang diajukan jelas  √ 

4 

Pertanyaan yang diajukan tidak 
mengarah pada jawaban √ 

Pertanyaan ditujukan kepada seluruh 
siswa atau tidak bersifat individual √ 

Pertanyaan menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami siswa √ 

4. Kemampuan 
mengadakan 
variasi 
pembelajaran 

Menerapkan metode yang inovatif √ 

3 

Menciptakan suasana pembelajaran 
yang interaktif, inspiratif, 
menyenangkan dan menantang 

√ 

Menerapkan variasi teknik 
pembelajaran (individu/kelompok) √ 

Pembelajaran sesuai dengan  
karakteristik siswa √ 

5. Kejelasan dan 
penyajian materi 

Menjelaskan materi dengan intonasi 
yang tepat √ 

4 

Menyajikan materi menggunakan 
bahasa yang mudah dipahami siswa √ 

Menjelaskan materi menggunakan 
bahasa yang baik dan benar √ 

Menjelaskan materi dengan 
memberikan contoh konkret/nyata 
dalam kehidupan sehari-hari 

√ 

6. Kemampuan 
mengelola kelas 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri 
sesuai dengan rencana. √ 

3 

Menciptakan iklim kelas yang 
kondusif. - 

Tidak terjadi penundaan kegiatan 
selama pembelajaran. √ 

Tidak terjadi penyimpangan selama 
pembelajaran. √ 

7. Kemampuan 
menutup 
pembelajaran 

Bersama-sama dengan siswa dan/atau 
sendiri membuat rangkuman/simpulan 
pelajaran. 

√ 
3 

Melakukan penilaian/refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan √ 
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No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

secara konsisten dan terprogram. 
Memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. √ 

Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remidi, 
program pengayaan, layanan 
konseling, dan/atau memberikan tugas 
baik tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil belajar 
siswa, menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 

- 

8. Ketepatan antara 
Waktu dan 
Materi Pelajaran 

Dimulai sesuai dengan rencana. √ 

3 Waktu digunakan dengan cermat. √ 
Tidak terburu-buru/diperlambat. √ 
Diakhiri dengan rencana. - 

SKOR TOTAL  
 

Skor maksimal N2 = 32 

 

Untuk Persyaratan Lulus: 

Nilai akhir minimal 71 

Penentuan nilai akhir:  

 
 

Gumayun, 20 Mei 2013 
Observer  
 

 
Muhayati, S.Pd, SD 
19690211 200312 2 005 
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Lampiran 61 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) I 

Lembar PenilaianRencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus II Pertemuan 2  

A.Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama  : Cinthia Nur Hayati 

2. NIM   : 1401409017 

3. Tempat Mengajar : SD Negeri Gumayun 01 

4. Kelas   : IV 

5. Alokasi Waktu  : 2x 35 menit 

6. Tanggal   : 23 Mei 2013  

B. Petunjuk Penggunaan 

 Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

Perumusan 
Indikator 

Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar yang 
ditandai oleh perubahan perilaku 
yang dapat diukur yang mencakup 
sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. 

√ 4 

Indikator dikembangkan sesuai 
dengan karakteristik siswa, satuan 
pendidikan, dan potensi daerah. 

√  



212 
 

 
 

No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

Digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian. √ 

Menggunakan kata kerja 
operasional yang dapat 
diukur/diobservasi. 

√ 

2. Ketepatan materi Materi ajar memuat fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur yang relevan. √ 

3 

Ditulis dalam bentuk butir-butir 
sesuai dengan rumusan indikator 
pencapaian kompetensi.  

√ 

Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa. √ 

Sesuai dengan perkembangan 
IPTEK. - 

3. 
 
 
 
 
 

Penggunaan media Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada standar kompetensi 
dan kompetensi dasar. 

√ 

3 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada materi ajar dan 
kegiatan pembelajaran. 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada indikator 
pencapaian kompetensi 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
sesuai dengan lingkungan siswa 
(misal: referensi tertulis, 
lingkungan, narasumber, TV, dll.) 

- 

4. Mengorganisasikan 
urutan materi 

Menyusun materi secara sistematis √ 

3 

Materi disusun secara induktif - 
Materi berdasarkan tingkat 
kesulitan, mengajarkan dari yang 
mudah terlebih dahulu 

√ 

Materi mencakup tiga ranah yaitu 
ranah kognitif, afektif dan 
psikomotorik 

√ 

5. Ketepatan alat 
evaluasi  

Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi  √ 

4 

Memuat teknik tes dan non tes √ 
Mengarahkan siswa untuk berpikir 
tingkat tinggi √ 

Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan kriteria penilaian √ 

6. Kemampuan 
mengembangkan 

Melibatkan siswa secara aktif dalam 
proses pembelajaran  √ 4 
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No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

potensi siswa Melibatkan siswa mencari informasi 
yang luas dan dalam tentang 
topik/tema materi yang akan 
dipelajari 

√ 

Memberi kesempatan untuk 
berpikir, menganalisis, 
menyelesaikan masalah, dan 
bertindak tanpa rasa takut 

√ 

Memberikan kesempatan siswa 
untuk menyajikan hasil kerja 
individual maupun kelompok 

√ 

SKOR TOTAL  
 

Skor maksimal N1 = 24 

 

Gumayun, 23 Mei 2013 
Observer  
 

 
Muhayati, S.Pd, SD 
19690211 200312 2 005 
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Lampiran 62 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) II 

Lembar Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus II Pertemuan 2  

A. Identitas Guru yang Dinilai  

1. Nama   : Cinthia Nur hayati 

2. NIM   :1401409017 

3. Tempat Mengajar : SD Negeri Gumayun 01 

4. Kelas   : IV 

5. Alokasi Waktu  : 2x 35 menit 

6. Tanggal  : 23 Mei 2013 

B. Petunjuk Penggunaan 

 Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 

Penguasaan 
materi  

Berfungsi sebagai nara sumber √ 

3 

Performansi guru saat menjelaskan 
materi tidak selalu melihat buku - 

Menjelaskan materi dengan sistematis √ 
Membantu siswa dalam 
menyelesaikan masalah √ 

2. Kemampuan 
membuka 
pembelajaran 

Memotivasi siswa secara psikis dan 
fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 

√ 4 

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan √ 
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No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari. 
Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. √ 

Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai 
silabus. 

√ 

3. Kemampuan 
bertanya 

Pertanyaan yang diajukan jelas  √ 

4 

Pertanyaan yang diajukan tidak 
mengarah pada jawaban √ 

Pertanyaan ditujukan kepada seluruh 
siswa atau tidak bersifat individual √ 

Pertanyaan menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami siswa √ 

4. Kemampuan 
mengadakan 
variasi 
pembelajaran 

Menerapkan metode yang inovatif √ 

4 

Menciptakan suasana pembelajaran 
yang interaktif, inspiratif, 
menyenangkan dan menantang 

√ 

Menerapkan variasi teknik 
pembelajaran (individu/kelompok) √ 

Pembelajaran sesuai dengan  
karakteristik siswa √ 

5. Kejelasan dan 
penyajian materi 

Menjelaskan materi dengan intonasi 
yang tepat √ 

4 

Menyajikan materi menggunakan 
bahasa yang mudah dipahami siswa √ 

Menjelaskan materi menggunakan 
bahasa yang baik dan benar √ 

Menjelaskan materi dengan 
memberikan contoh konkret/nyata 
dalam kehidupan sehari-hari 

√ 

6. Kemampuan 
mengelola kelas 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri 
sesuai dengan rencana. √ 

3 

Menciptakan iklim kelas yang 
kondusif. √ 

Tidak terjadi penundaan kegiatan 
selama pembelajaran. - 

Tidak terjadi penyimpangan selama 
pembelajaran. √ 

7. Kemampuan 
menutup 
pembelajaran 

Bersama-sama dengan siswa dan/atau 
sendiri membuat rangkuman/simpulan 
pelajaran. 

√ 
3 

Melakukan penilaian/refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan √ 
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No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

secara konsisten dan terprogram. 
Memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. √ 

Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remidi, 
program pengayaan, layanan 
konseling, dan/atau memberikan tugas 
baik tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil belajar 
siswa, menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 

- 

8. Ketepatan antara 
Waktu dan 
Materi Pelajaran 

Dimulai sesuai dengan rencana. √ 

4 Waktu digunakan dengan cermat. √ 
Tidak terburu-buru/diperlambat. √ 
Diakhiri dengan rencana. √ 

SKOR TOTAL  
 

Skor maksimal N2 = 32 

 

Untuk Persyaratan Lulus: 

Nilai akhir minimal 71 

Penentuan nilai akhir:  

 
 

Gumayun, 23 Mei 2013 
Observer  
 

 
Muhayati, S.Pd, SD 
19690211 200312 2 005 
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Lampiran 63 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II PERTEMUAN I 

DALAM PEMBELAJARAN DENGAN MENERAPKAN METODE PEMECAHAN MASALAH 

Petunjuk: 

 Bubuhkan tanda cek (√) pada kolom 1, 2, 3, atau 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 

No. Nama siswa 

Aspek Yang Dinilai 

Jum. Skor Nilai A B C D 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ARVI ARIYANTO    √   √     √   √  14 87,50 
2. DENI TRI P    √    √   √    √  14 87,50 
3. M. AJI PUPRI C   √     √   √    √  14 87,50 
4. ADE RISMA FITRIA    √    √    √   √  15 93,75 
5. ADI PURNAMA    √    √    √    √ 16 100,00 
6. ADI PURWANTO   √    √     √   √  13 81,25 
7. AKHMAD ARIYANTO    √    √   √    √  14 87,50 
8. A. ROMADHON   √     √    √   √  14 87,50 
9. ALHIKMAH R    √    √    √   √  15 93,75 
10. ALRIDANI ALIF N   √     √   √    √  13 81,25 
11. AMRI RAHMATUNISA    √    √    √    √ 16 100,00 
12. ASRI AMANAHWATI    √    √    √   √  15 93,75 
13. BILAL ABI SETIAWAN    √   √    √    √  13 81,25 
14. BUDI RAHARJO   √    √    √    √  12 75,00 
15. DEBI MARELA    √    √    √    √ 16 100,00 
16. ELIA LAILATUS SY    √    √    √    √ 16 100,00 
17. FIRLY BERLIAN P    √    √    √    √ 16 100,00 
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18. HAMDAN AJI P    √    √    √    √ 16 100,00 
19.  KHRISNA R   √     √    √    √ 15 93,75 
20. KHUSNUL K   √     √   √    √  13 81,25 
21. KUNTHI DEWI K    √    √    √    √ 16 100,00 
22. LAELA ULFAH    √    √   √    √  14 87,50 
23. LUTFIAH SUS P   √    √    √    √  12 75,00 
24. MELANI YULIANTI    √    √   √    √  14 87,50 
25. M. NURFAOZAN   √    √     √   √  13 81,25 
26. NILAM NURCAHYA                   
27. OKTAVIA    √    √    √   √  15 93,75 
28. RAFIF RISQULLAH    √    √   √    √  14 87,50 
29. RESTI DIAN K    
30. RISKA NURYANA    √    √    √   √  15 93,75 
31. RIZQI RETNO P   √    √    √    √  12 75,00
32. SALSABILA A   √    √    √    √  12 75,00 
33. TEGUH PRAYITNO   √    √    √    √  12 75,00 
34. TUTI AWALIYAH    √    √    √    √ 16 100,00 
35. ZAIDATUR RIZIQ    √    √    √   √  15 93,75 
36. RENDI IRAWAN   √    √    √    √  12 75,00
37. MOH. ADIB   √    √    √    √  12 75,00
38. M. SAMSUL FADLI A   √    √    √    √  12 75,00 
Jumlah Siswa 0 0 15 21 0 0 12 24 0 0 51 76 0 0 27 9 506 3162,5 
Jumlah Nilai 129 132 127 117   
Rata-rata 8,06 8,25 7,93 7,31   
Persentase (%) 89,58 91,66 88,19 81,25  87,67 
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Lampiran 64 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II PERTEMUAN II 

DALAM PEMBELAJARAN DENGAN MENERAPKAN METODE PEMECAHAN MASALAH 

Petunjuk: 

 Bubuhkan tanda cek (√) pada kolom 1, 2, 3, atau 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 

No. Nama siswa 

Aspek Yang Dinilai 

Jum. Skor Nilai A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. ARVI ARIYANTO    √   √     √   √  14 87,50 
2. DENI TRI P    √    √   √     √ 15 93,75 
3. M. AJI PUPRI C   √     √   √    √  13 81,25 
4. ADE RISMA FITRIA    √    √    √   √  15 93,75 
5. ADI PURNAMA    √    √    √    √ 15 93,75 
6. ADI PURWANTO   √     √    √   √  14 87,50 
7. AKHMAD ARIYANTO    √    √   √    √  14 87,50 
8. A. ROMADHON   √     √    √   √  14 87,50 
9. ALHIKMAH R    √    √    √   √  15 93,75 
10. ALRIDANI ALIF N   √     √   √     √ 14 87,50 
11. AMRI RAHMATUNISA    √    √    √    √ 16 100,00 
12. ASRI AMANAHWATI    √    √    √   √  15 93,75 
13. BILAL ABI SETIAWAN                   
14. BUDI RAHARJO   √    √    √    √  12 75,00 
15. DEBI MARELA    √    √    √    √ 16 100,00 
16. ELIA LAILATUS SY    √    √    √    √ 16 100,00 
17. FIRLY BERLIAN P    √    √    √    √ 16 100,00 
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18. HAMDAN AJI P    √    √    √    √ 16 100,00 
19.  KHRISNA R    √    √    √    √ 16 100,00 
20. KHUSNUL K    √    √   √    √  14 87,50 
21. KUNTHI DEWI K    √    √    √    √ 16 100,00 
22. LAELA ULFAH    √    √   √    √  14 87,50 
23. LUTFIAH SUS P   √    √    √     √ 13 81,25 
24. MELANI YULIANTI    √    √   √    √  14 87,50 
25. M. NURFAOZAN   √    √     √   √  13 81,25 
26. NILAM NURCAHYA    √   √    √    √  13 81,25 
27. OKTAVIA   √     √    √   √  14 87,50 
28. RAFIF RISQULLAH                   
29. RESTI DIAN K √ √ √  √ 14 87,50 
30. RISKA NURYANA    √    √    √    √ 16 100,00 
31. RIZQI RETNO P   √    √    √    √  12 75,00 
32. SALSABILA A    √    √   √     √ 15 93,75 
33. TEGUH PRAYITNO   √    √    √    √  12 75,00 
34. TUTI AWALIYAH    √    √    √    √ 16 100,00 
35. ZAIDATUR RIZIQ    √    √    √    √ 16 100,00 
36. RENDI IRAWAN    √    √   √     √ 15 93,75 
37. MOH. ADIB   √    √    √    √  12 75,00 
38. M. SAMSUL FADLI A   √    √    √    √  12 75,00 
Jumlah Siswa 0 0 12 24 0 0 9 27 0 0 17 19 0 0 20 16 518 2837,5 
Jumlah Nilai 132 135 127 124   
Rata-rata 8,25 8,44 7,94 7,75   
Persentase (%) 91,66 93,75 88,19 86,11  89,93 
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Lampiran 65 
LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU  DAN SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN METODE PEMECAHAN MASALAH 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang telah tersedia! 

2. Pada kolom Ya, jika kegiatan yang diamati terdapat dalam pembelajaran dan pada 

kolom Tidak, jika kegiatan yang diamati tidak terdapat dalam pembelajaran! 

No. Kegiatan Guru Ya Tidak 

1. Guru memberikan permasalahan untuk dipecahkan oleh siswa. 
 √  

2. Guru memberikan rambu-rambu cara menyelesaikan soal. 
 √  

3. 
Guru mengarahkan bagaimana langkah-langkah yang benar 
dalam menyelesaikan soal. 
 

√  

4. 
Guru memeriksa ulang jawaban yang diperoleh siswa dengan apa 
yang ditanyakan soal. 
 

√  

5. Guru mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi apakah ada cara 
lain untuk menyelesaikan soal. √  

6. Guru mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi apakah ada 
jawaban/ hasil lain yang memenuhi.  √ 

 
No. Kegiatan Siswa Ya Tidak 

1. 
Siswa menganalisis apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 
permasalahan serta bagaimana cara penyelesaiannya. 
 

√  

2. 
Siswa membuat rencana cara penyelesaian soal sesuai dengan 
rambu-rambu yang diberikan guru. 
 

√  

3. 
Siswa menyelesaikan soal sesuai dengan rencana yang telah dibuat 
dengan arahan dari guru. 
 

√  

4. 
Siswa mencocokan hasil yang diperolehnya dengan jawaban dari 
guru. 
 

√  

5. Siswa mengidentifikasi adakah cara lain untuk menyelesaikan soal 
dengan arahan dari guru. √  

6. Siswa mengidentifikasi adakah jawaban/hasil lain yang memenuhi 
dengan arahan dari guru.  √ 

 

Lampiran 66 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU  DAN SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN METODE PEMECAHAN MASALAH 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang telah tersedia! 

2. Pada kolom Ya, jika kegiatan yang diamati terdapat dalam pembelajaran dan pada 

kolom Tidak, jika kegiatan yang diamati tidak terdapat dalam pembelajaran! 

No. Kegiatan Guru Ya Tidak 

1. Guru memberikan permasalahan untuk dipecahkan oleh siswa. 
 √  

2. Guru memberikan rambu-rambu cara menyelesaikan soal. 
 √  

3. 
Guru mengarahkan bagaimana langkah-langkah yang benar 
dalam menyelesaikan soal. 
 

√  

4. 
Guru memeriksa ulang jawaban yang diperoleh siswa dengan apa 
yang ditanyakan soal. 
 

√  

5. Guru mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi apakah ada cara 
lain untuk menyelesaikan soal. √  

6. Guru mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi apakah ada 
jawaban/ hasil lain yang memenuhi. √  

 
No. Kegiatan Siswa Ya Tidak 

1. 
Siswa menganalisis apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 
permasalahan serta bagaimana cara penyelesaiannya. 
 

√  

2. 
Siswa membuat rencana cara penyelesaian soal sesuai dengan 
rambu-rambu yang diberikan guru. 
 

√  

3. 
Siswa menyelesaikan soal sesuai dengan rencana yang telah dibuat 
dengan arahan dari guru. 
 

√  

4. 
Siswa mencocokan hasil yang diperolehnya dengan jawaban dari 
guru. 
 

√  

5. Siswa mengidentifikasi adakah cara lain untuk menyelesaikan soal 
dengan arahan dari guru. √  

6. Siswa mengidentifikasi adakah jawaban/hasil lain yang memenuhi 
dengan arahan dari guru. √  
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Lampiran 67 

TABULASI DATA ANGKET MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA 

PASCA SIKLUS II 

No. Nama 
No. Pertanyaan  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Arvi Ariyanto 4 4 4 3 4 4 3 4 1 3 4 2 4 1 4 1 3 1 4 4 
2 Deni Tri P 4 3 3 2 3 4 4 3 1 4 2 2 4 3 1 2 2 3 4 4 
3 M. Aji Pupri C 4 3 3 2 4 4 3 3 1 3 2 2 4 1 1 1 3 2 2 4 
4 Ade Risma Fitria 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 1 1 3 3 4 4 
5 Adi Purnama 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 1 1 1 4 4 
6 Adi Purwanto 4 3 2 4 4 4 2 4 1 4 4 3 4 1 1 1 3 4 4 4 
7 Akhmad Ariyanto 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 2 3 3 1 3 2 3 3 3 4 
8 A. Romadhon 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 3 2 2 4 4 
9 Alhikmah R 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 1 3 4 4 4 
10 Alridani Alif N 4 3 4 1 3 2 3 1 1 3 2 4 4 2 3 4 2 2 3 4 
11 Amri Rahmatunisa 4 4 4 1 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 1 4 3 4 2 4 
12 Asri Amanahwati 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 1 3 3 4 4 
13 Bilal Abi Setiawan 4 1 4 3 4 4 2 4 3 3 4 2 3 4 3 4 1 2 4 4 
14 Budi Raharjo                     
15 Debi Marela 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 2 3 2 3 4 
16 Elia Lailatus SY 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 
17 Firly Berlian P 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 4 3 4 2 1 2 3 4 
18 Hamdan Aji P 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 1 1 2 3 3 3 4 
19 Khrisna R 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 1 3 2 2 4 
20 Khusnul K 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 2 3 3 4 4 4 
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21 Kunthi Dewi K 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 2 3 2 3 4 
22 Laela Ulfah 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 2 4 1 3 1 1 1 4 4 
23 Lutfiah Sus P 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 1 3 4 3 
24 Melani Yulianti 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 
25 M. Nur Faozan 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 1 2 4 4 
26 Nilam Nurcahya 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 
27 Oktavia 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 3 1 1 4 4 
28 Rafif Risqullah                     
29 Resti Dian K 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 1 4 4 
30 Riska Nuryana 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 
31 Rizqi Retno P 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 1 1 4 4 
32 Salsabila A 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 1 4 1 3 2 4 4 4 4 
33 Teguh Prayitno 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 1 3 3 4 
34 Tuti Awaliyah 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 1 4 2 1 2 3 1 4 4 
35 Zaidatur Riziq 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 1 3 3 2 3 3 4 
36 Rendi Irawan 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 2 2 1 3 4 4 
37 Moh. Adib 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 
38 M. Samsul Fadli A 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 4 4 2 4 1 2 4 4 
 Jumlah skor 140 130 137 109 138 136 126 137 98 130 130 83 137 86 100 85 78 88 138 138 



226 
 

 
 

Lampiran 68 

REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 
SIKLUS I 

 

No. Aspek yang diamati 

Persentase pertemuan 

ke 

I II 

1. 

 

Perhatian siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

di kelas 
65,97% 60,52% 

2. 

 

Keterlibatan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 
69,44% 70,39% 

3. 
Kerjasama siswa dalam berkelompok untuk 

memecahkan soal. 
65,97% 69,07% 

4. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja. 70,83% 71,71% 

Rata-rata 68,05 67,92 

Rata-rata aktivitas belajar siswa siklus I (%) 67,98% 
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REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 
SIKLUS II 

 

No. Aspek yang diamati 

Persentase pertemuan 

ke 

I II 

1. 

 

Perhatian siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

di kelas 
89,58% 91,66% 

2. 

 

Keterlibatan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 
91,66% 93,75% 

3. 
Kerjasama siswa dalam berkelompok untuk 

memecahkan soal. 
88,19% 88,19% 

4. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja. 81,25% 86,11% 

Rata-rata 87,67 89,93 

Rata-rata aktivitas belajar siswa siklus I (%) 88,80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 70 

REKAPITULASI NILAI APKG 1 SIKLUS I 
 

No Aspek yang diamati Nilai pertemuan 
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ke 

I II 

1. Perumusan Indikator 4 4 

2. Ketepatan materi 3 3 

3. Penggunaan media 3 3 

4. Mengorganisasikan urutan materi 2 2 

5. Ketepatan alat evaluasi 4 4 

6. Kemampuan mengembangkan potensi siswa 3 3 

Jumlah  19 19 

Nilai  79,16 79,16 

Nilai APKG I siklus I 79,16 
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REKAPITULASI NILAI APKG 2 SIKLUS I 
 

No Aspek yang diamati Nilai pertemuan 
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ke 

I II 

1. Penguasaan materi 3 3 

2. Kemampuan membuka pembelajaran 4 4 

3. Kemampuan bertanya 4 4 

4. Kemampuan mengadakan variasi pembelajaran 3 3 

5. Kejelasan dan penyajian materi 4 4 

6. Kemampuan mengelola kelas 2 3 

7. Kemampuan menutup pembelajaran 3 3 

8. Ketepatan antara waktu dan materi pelajaran 3 3 

Jumlah  26 27 

Nilai  81,25 84,37 

Nilai APKG II siklus I 82,81 
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REKAPITULASI NILAI APKG SIKLUS I 
 

No. Indikator Skor Bobot Nilai 
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1. APKG 1 79,16 1 79,16 

2. APKG 2 82,81 2 165,62 

Jumlah  3 244,78 

Nilai akhir performansi guru 81,59 
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REKAPITULASI NILAI APKG 1 SIKLUS II 
 

No Aspek yang diamati Nilai pertemuan 
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ke 

I II 

1. Perumusan Indikator 4 4 

2. Ketepatan materi 3 3 

3. Penggunaan media 3 3 

4. Mengorganisasikan urutan materi 3 3 

5. Ketepatan alat evaluasi 4 4 

6. Kemampuan mengembangkan potensi siswa 4 4 

Jumlah  21 21 

Nilai  87,5 87,5 

Nilai APKG I siklus I 87,5 
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REKAPITULASI NILAI APKG 2 SIKLUS II 
 

No Aspek yang diamati Nilai pertemuan 
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ke 

I II 

1. Penguasaan materi 3 3 

2. Kemampuan membuka pembelajaran 4 4 

3. Kemampuan bertanya 4 4 

4. Kemampuan mengadakan variasi pembelajaran 4 4 

5. Kejelasan dan penyajian materi 4 4 

6. Kemampuan mengelola kelas 3 3 

7. Kemampuan menutup pembelajaran 3 3 

8. Ketepatan antara waktu dan materi pelajaran 3 4 

Jumlah  28 29 

Nilai  87,5 90,62 

Nilai APKG II siklus I 89,06 
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REKAPITULASI NILAI APKG SIKLUS II 
 

No. Indikator Skor Bobot Nilai 
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1. APKG 1 87,5 1 87,5 

2. APKG 2 89,06 2 178,12 

Jumlah  3 265,62 

Nilai akhir performansi guru 88,54 
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REKAPITULASI HASIL TES FORMATIF SIKLUS I 
 

No. Nama Siswa Nilai Keterangan KKM 70 



234 
 

 
 

Tuntas Tidak tuntas 
1. Arvi Ariyanto 62,5  √ 
2. Deni Tri P 81,25 √  
3. M. Aji Pupri C 81,25 √  
4. Ade Risma Fitria 81,25 √  
5. Adi Purnama 68,75  √ 
6 Adi Purwanto 68,75  √ 
7. Akhmad Ariyanto 81,25 √  
8. A. Romadhon 81,25 √  
9. Alhikmah R 50  √ 
10. Alridani Alif N 62,5  √ 
11. Amri Rahmatunisa 81,25 √  
12. Asri Amanahwati 81,25 √  
13. Bilal Abi Setiawan 75 √  
14. Budi Raharjo 75 √  
15. Debi Marela 93,75 √  
16. Elia Lailatus SY 87,5 √  
17. Firly Berlian P 81,25 √  
18. Hamdan Aji P 100 √  
19. Khrisna R 43,75  √ 
20. Khusnul K 75 √  
21. Kunthi Dewi K 81,25 √  
22. Laela Ulfah 81,25 √  
23. Lutfiah Sus P 68,75  √ 
24. Melani Yulianti 62,5  √ 
25. M. Nurfaozan 81,25 √  
26. Nilam Nurcahya 75 √  
27. Oktavia  75 √  
28. Rafif Risqullah 81,25 √  
29. Resti Dian K 43,75  √ 
30. Riska Nuryana 81,25 √  
31. Rizqi Retno P 68,75  √ 
32. Salsabila A 75 √  
33. Teguh Prayitno 62,5  √ 
34. Tuti Awaliyah 87,5 √  
35. Zaidatur Riziq 87,5 √  
36. Rendi Irawan 43,75  √ 
37. Moh. Adib 68,75  √ 
38. M. Samsul Fadli A 81,25 √  

Jumlah  2818,75 
Rata-rata 74,18 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 25 
Persentase siswa yang tuntas belajar (%) 65,79 
Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 13 
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Persentase siswa yang tidak tuntas belajar (%) 34,21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 77 

REKAPITULASI HASIL TES FORMATIF SIKLUS II 
 

No. Nama Siswa Nilai 
Keterangan KKM 70 

Tuntas Tidak tuntas 
1. Arvi Ariyanto 93,75 √  
2. Deni Tri P 93,75 √  
3. M. Aji Pupri C 87,5 √  
4. Ade Risma Fitria 81,25 √  
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5. Adi Purnama 75 √  
6 Adi Purwanto 93,75 √  
7. Akhmad Ariyanto 87,5 √  
8. A. Romadhon 81,25 √  
9. Alhikmah R 75 √  
10. Alridani Alif N 81,25 √  
11. Amri Rahmatunisa 100 √  
12. Asri Amanahwati 81,25 √  
13. Bilal Abi Setiawan - - - 
14. Budi Raharjo 75 √  
15. Debi Marela 87,5 √  
16. Elia Lailatus SY 100 √  
17. Firly Berlian P 81,25 √  
18. Hamdan Aji P 100 √  
19. Khrisna R 62,5  √ 
20. Khusnul K 100 √  
21. Kunthi Dewi K 81,25 √  
22. Laela Ulfah 100 √  
23. Lutfiah Sus P 93,75 √  
24. Melani Yulianti 62,5  √ 
25. M. Nurfaozan 68,75  √ 
26. Nilam Nurcahya 56,25  √ 
27. Oktavia  100 √  
28. Rafif Risqullah - - - 
29. Resti Dian K 31,25  √ 
30. Riska Nuryana 87,5 √  
31. Rizqi Retno P 62,5  √ 
32. Salsabila A 75 √  
33. Teguh Prayitno 75 √  
34. Tuti Awaliyah 81,25 √  
35. Zaidatur Riziq 100 √  
36. Rendi Irawan 56,25  √ 
37. Moh. Adib 56,25  √ 
38. M. Samsul Fadli A 81,25 √  

Jumlah  2906,25 
Rata-rata 80,72 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 28 
Persentase siswa yang tuntas belajar (%) 77,78 
Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 8 
Persentase siswa yang tidak tuntas belajar (%) 22,22 
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Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala SD Negeri Gumayun 01 Kabupaten 

Tegal, dengan memperhatikan surat dari Koordinator PGSD UPP Tegal FIP UNNES 

tentang permohonan izin mengadakan penelitian. Adapun data mahasiswa dibawah ini: 

Nama   : Cinthia Nur Hayati 

NIM   : 1401409017 

Jurusan/Program : PGSD S1 

Fakultas  : Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas  : Universitas Negeri Semarang 

Saudara tersebut diatas telah mengadakan penelitian di SD Negeri Gumayun 01 

Kabupaten Tegal dengan judul skripsi “Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar  

Siswa pada Materi Pecahan dengan Penerapan Metode Pemecahan Masalah di Kelas 

IV Sekolah Dasar Negeri Gumayun 01 Kabupaten Tegal” dan telah dilaksanakan pada 

bulan April sampai Mei 2013. 

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

Gumayun, 21 Juni 2013 
Kepala Sekolah 

 
 
 
 

Zaenudin,S.Pd 
       195901011980121008 
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Guru menjelaskan materi pelajaran 
 

 
 

Siswa maju mengerjakan soal 
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Siswa maju mengerjakan soal 
 

 
 

Guru membimbing siswa dalam berkelompok 
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Siswa berkelompok untuk memecahkan soal 
 

 
 

Siswa mempresentasikan hasil kerja di depan kelas 
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Siswa mempresentasikan hasil kerja di depan kelas 
 

 
 

Guru memberikan penghargaan kepada siswa 
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Siswa sedang mengerjakan tes formatif 
 

 
 

Siswa sedang mengisi angket motivasi belajar 
 

 
 
 
 
 



246 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Abimanyu, Soli, dkk. 2008. Strategi Pembelajaran. Jakarta: Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 

 
Aisyah, Nyimas, dkk. 2007. Pengembangan Pembelajaran Matematika SD. Jakarta: 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 
 
Anni, Tri Catharina, dkk. 2006. Psikologi Belajar. Semarang: UPT MKK    UNNES. 

 
Arikunto, Suharsimi, Suhardjono, dan Supardi. 2008. Penelitian Tindakan Kelas. 

Jakarta: Bumi Aksara. 
 

Ayudwiprat. 2012. FaktorEksternal yang Mempengaruhi Hasil Belajar. 
Online.Available at http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2253018-
faktor-eksternal-yang-mempengaruhi-hasil/#ixzz1nmUmoO5D. (accessed 
20/01/2013) 

 
Aqib, Zainal, dkk. 2010. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: Yrama Widya. 
 
Barb dan Quinn. 2010. The Models Used by Elementary School Teachers to Solve 

Verbal Problems.Australian Journal of Teacher Education. 35: 26- 40. 
 

BSNP. 2007. Pedoman Penilaian Hasil Belajar di Sekolah Dasar. Jakarta: Depdiknas 
 
Fatchiyat. 2012.Kinerja Guru. Online.Available athttp://id.shvoong.com/social-

sciences/education/2258500-kinerja-guru/#ixzz1nJGriRTu.(accessed 20/01/ 2013) 
 

Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: CV Pustaka Setia. 
 

Hamzah.2012. Teori Motivasi dan Pengukurannya.Jakarta: Bumi Aksara. 
 

Heruman. 2012. Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya. 

 
Ismail, Muh Ilyas. (2009). Kinerja dan Kompetensi Guru dalam Pembelajaran. 
Available at http://ilyasismailputrabugis.blogspot.com/2009/11/kinerja-dan-
kompetensi-guru-dalam.html[diakses 20/01/13]. 

 
Marriam- Webster. Five key ingredients for improving student motivation. Research in 

Higher Education Journal. 2- 23. 
 

Muhsetyo, Gatot, dkk. 2009. Pembelajaran Matematika SD. Jakarta: Universitas 
Terbuka Departemen pendidikan Nasional. 

 
Mulyasa.2009. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru 

dan Kepala Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara. 
 



247 
 

 
 

Narenday, Muh. Panji. 2009. Peningkatan Pembelajaran Siswa Kelas III SDN 
Kaliwadas 03 Materi Pokok Soal Cerita Memuat Pengerjaan Hitung Campuran 
Dengan Metode Pemecahan Masalah. Skripsi Universitas Negeri Semarang. 

 
Pusat Pengembangan PPL. 2012. Pedoman PPL Universitas Negeri Semarang. 

Semarang: Mendiknas. 
 

Sardiman. 2011. Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada. 

 
Slameto. 2010. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi. Jakarta: Rineka Cipta. 
 
Sudjana, Nana. 2010. Penilaian Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 
 

Sugandi, Achmad, dkk. 2007. Teori Pembelajaran. Semarang: UPT MKK UNNES. 
 

Suheni. 2010. Peningkatan hasil belajar siswa kelas IV Materi Pokok Soal Cerita 
Hitung Campuran Dengan Metode Pemecahan Masalah Di SD negeri Ciawi 
Banjarharja Brebes. Skripsi Universitas Negeri Semarang. 

 
Sukardi. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: 

Bumi Aksara. 
 
_____. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 

tentang Standar Proses. Jakarta: Depdiknas. 
 
_____. 2011. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 
 
Yusfy. 2011. Pengertian Aktivitas Belajar. Online. Available at 

http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2241185-pengertian-aktivitas-
belajar/. (accessed 20/01/2012) 

 
Yonny, Acep, dkk. 2010. Menyusun Penelitian Tindakan Kelas. Yogyakarta: Familia. 
 
 

 

        

 

 

 

 

 


